הזמנה לקבלת הצעות לניהול ולהפעלת תחנת המידע ביודפת
תאור התפקיד:

דרישות התפקיד:

⋅ שרות לקהל המבקרים  :מתן מענה קשב ,מידע ועזרה
למבקרים
⋅ אחריות לניהול התחנה על כל מרכיביה
 פתיחה  /סגירה יומית אחריות לציוד האלקטרוני ולרכוש ניהול ודווח כספי ,הפעלת קופה רושמת ,הפקדתכספים ,עבודה מול גזברות משגב
 ניהול ושיבוץ מערך המתנדבים בתחנה יכולת שיווק וקידום מכירות בקרב מורי דרך ,מחליטנים והקהל הרחב
⋅ מטלות יום יומיות :
 קבלה וטיפול בקהל מכירת אוזניות וחומר עזר בנושא של האזנה לפסקול אלחוטי של הווידאו ההיסטורי ואפליקציית שמע
לסיור בתל
 עזרה בתפעול הניידים של המבקרים בתחנהבהטענת תוכנת שמע אלחוטית ואפליקציה
 חלוקת חומר פרסומי תפעול מיצג טלוויזיוני  -הקרנה של סרט וידאוהיסטורי ,הקרנה של סרט תדמית על משגב,
הקרנת שקופיות מידע
 מענה לשאלות בנושאי היסטוריה של האתר מענה לשאלות בנושא משגב ,החיים במשגב ,איךנקלטים ,אפשרויות תעסוקה ,חינוך ,ישובים
 עזרה בתכנון טיולים במשגב ובגליל (איפה לטייל,איפה לאכול ,איפה ללון)
 מענה לפניות של קבוצות ועזרה בתאום וארגוןביקורים
 -סידור התחנה וטיפול בתקלות

⋅ בעל/ת יחסי אנוש מעולים ותודעת שרות גבוהה
⋅ דובר/ת עברית רהוטה ,ואנגלית טובה (שפות זרות
נוספות  -יתרון)
⋅ יכולת הגעה עצמאית לאתר
⋅ יכולת טכנית טובה בתפעול סמארטפון ומערכת מחשוב
⋅ יוזמה ,ראש גדול ,יצירתיות ויכולת התמודדות עם אתגרי
התפקיד

תחנת המידע נמצאת במרכז מסחרי ביודפת החדשה
שעות פתיחה :ימים א-ה11:00-15:00 :
יום ו  /ערב חג10:00-14:00 :
יום שבת  /חג( 10:00-16:00/17:00 :חורף /קיץ)

תמורה
המשרה מיועדת לספקים אשר רשומים כעוסקים
מורשים  /עוסקים זעירים  /עוסקים פטורים ,לא יתקיימו
יחסי עובד  /מעביד

הסכם
העתק ההסכם שייחתם עם המציע מצורף
תקופת ההתקשרות עד שנה בלבד

הצעות
על המציע לנקוב באחוז הנחה מסך של [ ₪ 7,500.00
שבעת אלפים וחמש מאות  ] ₪כולל מע"מ לתמורה
חודשית בגין מתן כלל השירותים הרלוונטיים .אחוז
ההנחה ייכתב בספרות (כולל שתי ספרות לאחר הנקודה
העשרונית) וכן במילים.
יש להגיש הצעות עד ליום  10.6.17שעה 13:00
באמצעות מייל
הצעות שיתקבלו לאחר מועד זה לא ייבחנו.
המועצה רשאית לתת משקל של  10%בהחלטתה לאיכות
ההצעה ובכלל זה לניסיון קודם של המציע במתן שירותים
דומים .לצורך זה נדרש המציע לפרט את קורות חייו
ולצרף המלצות ואישורים המעידים על הניסיון כאמור.
המועצה אינה חייבת לקבל הצעה כלשהי בכלל או את
ההצעה הזולה ביותר בפרט.
המועצה תהיה רשאית לדרוש השלמת פרטים או קבלת
מידע ונתונים אודות המציע ו/או ההצעה שהגיש.
התקשרות חוזית מחייבת ,לא תיווצר בשום פנים ואופן,
אלא לאחר חתימת המזמין על החוזה שבין הצדדים.

נא לפנות :רכז תיירות משגב  -בועז גרשון
boaz@misgav.org.il 050-6547133
למידע על נגישות המתחםwww.misgav.org.il/accessibility :

