
 ام الفحم  لتطوير التعليم والرفاه الجمعية البلدية

 عالن عن وظيفة شاغرةتمديد إ

 كرة القدم ألكاديمية مدير مهني

  وصف الوظيفة

  تنظيم ومتابعة اكاديمية كرة قدم ،تخطيط  ،إدارة

  وشبيبة في مجال كرة القدم أوالد تشكيل وتدريب فرق ،بناء

  وتنظيم فرق ودوريات كرة قدم إدارة

ويشمل   وإدارة توجيه ،استيعاب ،اكتشاف القدم  كرة  اكاديمية  في  مدربين  طاقم 

  االشراف ومتابعة عملهم 

  الرياضية التابعة ألكاديمية كرة القدم واألدوات مسؤول عن المعدات

القدم كرة  اكاديمية  فرق  لكافة  وخماسية  سنوية  مهنية  خطة  دمج   بناء  خالل  من 

  الجماهيرية والتحصيلية. ،جتماعيةاال ،التربوية ،النواحي المهنية

مع الفاعلة األطر التعاون  المختلفة  البدنية   الجماهيرية  والتربية  الرياضة  مجال  في 

  في المدينة بهدف تطوير طالب اكاديمية كرة القدم

طالب   لمصلحة  والبشرية  المادية  الموارد  تجنيد  بهدف  وعالقات  اتصاالت  بناء 

  االكاديمية

    الفرق والميزانيات ،المدربين تقديم تقارير عمل

شبيبة فرق  وأوالد ، تدريب  القدم أشبال  كرة  مجال  التربية   في  قيم  على  التشديد  مع 

  العامة والصحة

  بناء خطة الكتشاف المواهب في مجال كرة القدم

   وتنفيذ برامج وفعاليات في مجال كرة القدم المبادرة

   وريات ومباريات محلية وقطريةد  ،في فعاليات تنظيم ومشاركة بحسب الحاجة

من  الصادرة واألمان العمل حسب قانون الرياضة في البالد وبحسب تعليمات االمن

  وزارة الرياضة

  



  التبعية:

  المنبثقة عن بلدية ام الفحم اإلدارية اللجنة

  متطلبات العمل

  المؤهالت

  رياضية او دورة مدير مهني لفرق الشبيبة إدارة خريج دورة

  مدرب / مرشد كرة قدم مؤهل حسب قانون الرياضة في البالد

  في مجال التربية البدنية األول افضلية لحاملي اللقب

  :الخبرة

    فرق كرة قدم التدريب وإدارة في مجال سنوات 3ال تقل عن   خبرة

  مهارات شخصية

  توجيه والعمل مع طاقم مدربين ،على تركيز  القدرة

  ع مؤسسات وشخصيات مختلفةعلى التعامل م القدرة

   ميزانية فرق وتجنيد الدعم والموارد لتلبية كافة احتياجات الفرق إدارة القدرة على

   على العمل في مجموعات القدرة

  في مجال تدريب كرة القدم إنجازات صاحب

  على بناء عالقات واتصاالت مهنية القدرة

  على التعبير لفظا وكتابة القدرة

  واالعياد األسبوع نهاية ، غير اعتيادية أوقات تعداد للعمل فيواالس القدرة

  الجماهيرية والتربية للقيم ،على التأثير في النواحي االجتماعية القدرة

برامج  القدرة استعمال  في  الكافية 

  WORD  ، EXSEL ، POWERPOINT ،الحاسوب

المناقصة  مواد  استالم  الجمعية  ،يمكنكم  مكاتب  من  العمل  لتطوير    اتفاقية  البلدية 

  113الطابق الرابع غرفة  – بناية بلدية ام الفحم – التربية

  14:00-10:00االحد حتى الخميس بين الساعات  أيام

  12:00 الساعة 2.9.2020 االربعاءآخر موعد لتقديم الطلبات يوم 



  على المتقدم التوقيع على اتفاقية العمل بما يشمل المقترح

  

   باحترام

  البلدية لتطوير التعليم والرفاهالجمعية 

 


