מרכז תיירות ונופש בע"מ

מכרז כ"א  1/2021אחראי משמרת אטרקציה תיירותית.
הגדרת התפקיד :יהול ,הקמה ואחריות על הפעילות השוטפת ,יהול וגיוס צוות עובדים וה עתם
לעמידה ביעדים ובתקציב המוקצה ליחידה .שיווק ,שימור ופיתוח קשרי לקוחות ,הובלה וב יית תכ יות
עבודה ויעדים ,פיתוח עסקי והגדלת מחזור המכירות של היחידה .כמו כן אחראי על שמירת הלים,
ראות היחידה ,בטיחות והצבת סט דרטים גבוהים.
מטרות התפקיד:


הצבת יעדי מכירה וב יית תכ ית עבודה.



הכרת קהל יעד וב יית תכ יות לפיתוח היחידה.



בקרה ,גבייה ,אחסון והפקדת כסף ,הכ ת דוחות תקופתיים.



יצירת מערך ספקים ומשווקים.



ביקורת בטיחות ורישוי עסקים.



שמירה על כללי ו הלי החברה.



מתן מע ה לכל גורמי הקשר פ ימיים וחיצו יים.



שמירה על ראות ,תקי ות ,בטיחות ואיכות היחידה.



גיוס עובדים ליחידה ,הדרכתם ושמירה על זכויותיהם



שמירה על שירות לקוחות איכותי ,מקצועי ,אדיב ומכובד



חדש ות ושיפור השירות.

הממו ה הישיר
מ כ"ל החברה.
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תחומי האחריות של בעל התפקיד


גיוס ,הכשרה ובקרה על העובדים מבחי ה מקצועית ואישית.



ב יית תכ ית עבודה שבועית/חודשית לצוות העובדים כולל הצבת יעדים




יצירת אווירה עימה ותחושת שייכות אצל עובדי היחידה.
שיווק וב יית תכ יות להגדלת הפעילות ביחידה.



ספירת הכסף ,איזון הקופות בסוף כל יום ,אחסון והפקדה.



שמירה על ראות ותקי ות היחידה.



שמירה על תפעול מקצועי במתחם -עמידה ב הלים ,שירות לקוחות ,אירועים מקצועיים
ומה ים ללקוחות.



יהול מלאי ועבודה תקי ה מול הספקים ביחידה.



טיפול מערכתי בתקלות :בחי ת תקלה ,טיפול ע"י גורמים דרשים ,תיקון תקלה ,תיעוד
ומעקב ,בחי ה מחודשת של המצב.



ווידוא כי כל המתחם עומד בתק ים המתאימים לפי החוק בשיתוף עם מ הל והאחזקה.

דרישות התפקיד


יסיון יהולי מוכח של כש תיים לפחות  ,עדיפות לתפקידים דומים.



בוגר שירות צבאי.



בעל תעודת יושר – ללא רישום פלילי.



בעל זיקה לעולם התיירות  /אטרקציות.



יכולת עבודה בצוות.



תושב/ת מעלות תרשיחא  /מעלה יוסף  -יתרון.

מועד אחרון להגשה 28.11.2021 :
את קורות החיים יש להגיש למייל agam-11@maltar.co.il :

ת.ד  59מעלות ,מיקוד  24952טלP.O.B e-mail: agam-11@maltar.co.il 04-9977645 /9574004 :
MAALOT

