קול קורא
לתאגיד העירו י לתיירות אילת בע"מ )חל"צ(
דרוש/ה
מ הל אומ ותי לפרויקט "הטרמי ל" באילת
התאגיד העירו י לתיירות )להלן" :התאגיד"( מקדם את התוכן החוויתי בחלל הטרמי ל של
שדה התעופה שהתפ ה בעיר אילת )להלן" :הפרויקט"(.
התאגיד מעו יין להתקשר עם מ הל אומ ותי )להלן "המ הל האומ ותי"( ,אשר יעסוק
בגיבוש הקו ספט והתכ ים החווייתיים והאומ ותיים אשר יוצגו בחלל הטרמי ל.
המ הל האומ ותי יגבש את הקו ספט החוויתי והתוכ ית האומ ותית ויהיה אחראי על יהול
הפרויקט והוצאתו לפועל וזאת בהתאם למסגרת התקציב שתאושר ובהתאם לה חיות
ה הלת התאגיד.
ת אי סף:
1.1

יסיון מצטבר של חמש ש ים לפחות ב יהול אומ ותי של מיצגים ו/או תערוכות
בהקיף מבקרים של  10,000איש לפחות.

1.2

בעל אישור עוסק מורשה.

1.3

יחסי א וש מעולים.

 .2קריטריו ים וספים :
 יתרון למועמד בעל יסיון משמעותי ב יהול אומ ותי של אירועים ומייצגים בתחומי
התיירות ,לרבות עבור גורמי תיירות ,משרדי ממשלה וגורמים מו יציפאליים.
 כושר ביטוי מעולה בכתב ובע"פ ,בעברית ובא גלית.
 מ היגות ,חזון ויצירתיות.


יסיון והכרות עם מערכות מו יציפאליות.

 .3ת אי התקשרות
המועמד שייבחר יהיה במעמד קבלן ותן שירותים לתאגיד ויקבל את תמורת עבודתו כ גד
ה פקת חשבו יות לתאגיד .לא יתקיימו קשרי עובד-מעביד בין המ הל האומ ותי לבין
התאגיד.
התאגיד שומר לעצמו את הזכות ל הל מו"מ עם מועמד אשר ימצא מתאים ב וגע לתמורה
עבור שירותיו.

 .4אופן הגשת המועמדות:
מעו יי ים העומדים בדרישות הסף ורואים עצמם כמועמדים לתפקיד ,מוזמ ים להגיש
קורות חיים ,הכוללים פירוט מלא ביחס להשכלה ול יסיו ם המקצועי בתפקיד מ הל
אומ ותי בצירוף תעודות ואסמכתאות המעידות על העובדות המפורטות בקו"ח .א לפרט
פרטי ממליצים עימם יתן יהיה להתקשר.
קורות החיים חייבים לכלול התייחסות להיקף העבודות שבוצעו ולרעיו ות אשר גובשו ע"י
המועמד ביחס לפרויקט.
את ההצעות יש לשלוח במעטפה סגורה באמצעות שליח למזכירות התאגיד בכתובת :העוגן
 6בית הגשר קומה  2עד ליום  31/03/2020שעה.16:00 :
התאגיד רשאי שלא לדון בהצעה שלא צורפו לה האישורים ו/או האסמכתאות כאמור לעיל,
ואולם יהא רשאי ,לשיקול דעתו הבלעדי וקודם מימוש זכותו ,לדרוש מן המציע השלמת
איזה מן האישורים ו/או המסמכים האמורים.
התאגיד יהא רשאי לדרוש מן המועמדים כולם או חלקם לעבור מבח י התאמה.
התאגיד יהיה רשאי ל הל מו"מ עם כל אחד מהמועמדים.
 .5פ יות לקבלת הבהרות:
פ יות לקבלת הבהרות ו/או לפרטים וספים ,יש לבצע באמצעות מייל rst@eilat.muni.il
בלבד לידי הגב` רות עופרי ,עד ליום ראשון  22/03/2020בשעה .12:00
יוזמ ו מועמדים מתאימים בלבד.
פ ייה זו מיועדת ל שים וגברים כאחד.

יוסי חן
מ כ"ל תאגיד התיירות אילת

