Περίγραµµα θέσης εργασίας
Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας
Γενική ∆ιεύθυνση:
Οικονοµικών & ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
∆ιεύθυνση:
Εκπαίδευσης & Αθλητισµού
∆ηµοτικών Γυµναστηρίων, Κολυµβητηρίου & Αθλητικών
Τµήµα:
Χώρων
Προϊστάµενος Τµήµατος ∆ηµοτικών Γυµναστηρίων,
Άµεσα Προϊστάµενος (τίτλος):
Κολυµβητηρίου & Αθλητικών Χώρων
Άµεσα Υφιστάµενοι (τίτλοι):

Τίτλος θέσης:

Γυµναστής σε Αθλητικό Πάρκο

Κλάδος / Ειδικότητα:

ΠΕ 10 Καθηγητών ή ΠΕ Γυµναστών

Ενότητα 2. Καθήκοντα της θέσης εργασίας.
Κύρια καθήκοντα:
(τα κύρια καθήκοντα απορρέουν από τις αρµοδιότητες του ΟΕΥ που αφορούν τη συγκεκριµένη θέση
εργασίας και τον κανονισµό λειτουργίας Τµήµατος Αθλητισµού (1894/12, 1250/09, 620/04 Α.∆.Σ).
1. Η πραγµατοποίηση µαθηµάτων εκµάθησης αντισφαίρισης σε τµήµατα ενηλίκων και ανηλίκων.
2. Η φροντίδα για την αποθήκευση του εξοπλισµού µετά το τέλος κάθε µαθήµατος και η διατήρηση
αυτού σε καλή κατάσταση.
3. Η παροχή, εφόσον τους ζητηθεί, συµβουλευτικής υποστήριξης σε θέµατα προπονητικής της
αντισφαίρισης ή φυσικής δραστηριότητας για υγεία σε αθλούµενους που νοικιάζουν τα γήπεδα
για ελεύθερη άθληση.
4. Η διαχείριση των εσόδων του Αθλητικού Πάρκου,στην περίπτωση κατά την οποία έχουν ορισθεί
ως επιµελητές εισπράξεων.
5. Η συµµετοχή σε οµάδες εργασίας και επιτροπές.
6. Ο γυµναστής στο Αθλητικό Πάρκο, µπορεί να είναι εν δυνάµει Υπεύθυνος Λειτουργίας του χώρου,
εφόσον του γίνει σχετική ανάθεση καθηκόντων από τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης.
Ενότητα 3. ∆ιαδικασίες που αφορούν τη συγκεκριµένη θέση εργασίας
∆ιαδικασίες:
1.∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
5.ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
6.ΕΚ∆ΟΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ.
12. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
15. ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΑΓΙΩΝ

Ενότητα 4. Απαιτήσεις της θέσης εργασίας για γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία.
Βασικές γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία:
(προσδιορίζεται επακριβώς το είδος και το επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εκτέλεση κάθε καθήκοντος)
Εκπαίδευση:
-Πτυχίο ΤΕΦΑΑ ή ισότιµων σχολών της αλλοδαπής µε ειδικότητα στο άθληµα της αντισφαίρισης.
Επιθυµητός ο µεταπτυχιακός ή και διδακτορικός τίτλος στο γνωστικό αντικείµενο της Φυσικής
Αγωγής & Αθλητισµού.
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Βασικές γνώσεις:
-ανάπτυξη και εφαρµογή προγραµµάτων εκµάθησης αντισφαίρισης, για όλες τις ηλικίες,
∆εξιότητες / Ικανότητες:
-ικανότητα επικοινωνίας µε κοινό
-διαχείριση οµάδων
-διαχείριση κρίσεων
Ξένες γλώσσες:
δεν απαιτείται η γνώση ξένων γλωσσών
Εµπειρία:
τριετής εµπειρία στον ιδιωτικό ή δηµόσιο τοµέα σε προγράµµατα εκµάθησης αντισφαίρισης
Ενότητα 5. Έλεγχος και έγκριση από Προϊσταµένους
Ο Προϊστάµενος
του Τµήµατος:

……………..
(Ονοµατεπώνυµο & υπογραφή)

Ηµεροµηνία ελέγχου & έγκρισης

(Ονοµατεπώνυµο & υπογραφή)

Ηµεροµηνία ελέγχου & έγκρισης

Ο Προϊστάµενος
της ∆/νσης: κ.α.α
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