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ניתן לשלוח קו"ח 

 cv@clalit.org.ilלמייל 

בציון מס' המשרה/ 

 90-6813468בפקס 

 בהצלחה!

 

 

 

 

  מעבדה ת/עובד

 ובנק הדם. אנדוקרינולוגיה, וגיה, המטולוגיהבאחד מתחומי המעבדה: מיקרוביולוגיה, כימיה, אימונול 

  וביצוע הבדיקות הנדרשות ברמה מקצועית מיטבית ועל פי נהלי המעבדה.קליטת דגימות מהגורמים המפנים 

 .הפעלת מערכות אבטחת איכות מתקדמות כחלק משגרת העבודה 

 .עיבוד נתוני הבדיקות והפצת תוצאותיהן לצוותים הרפואיים 

 .השתתפות בכנסים, ימי עיון והשתלמויות, לקידום הידע המקצועי 

 :המשרהדרישות 

  תואר ראשון במדעי המעבדה הרפואית, או באחד מהמקצועות הבאים: ביוכימיה, ביוטכנולוגיה, גנטיקה, הנדסת 
 ביוטכנולוגיה, חקלאות, כימיה, מדעי החיים, מדעי הרפואה, רוקחות, רפואה, רפואה וטרינרית, תזונה.

 בריאות.תעודת הכרה במעמד עובד מעבדה רפואית אקדמאי )רשיון עיסוק( מטעם משרד ה 

 יתרון -תואר שני 

 .הכשרה או התמחות באחד מתחומי המעבדה הרפואית 

 .ידיעת השפה העברית על בוריה 

 .ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית 

 פה.-כושר ביטוי בכתב ובעל 

 .דייקנות, סדר, ארגון 

 .יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה בצוות 

 23783או  29131או  29193 -מס' משרה 

 

 מומחה ית/אמבריולוג

  פעילות מקצועית אישית וריכוז מקצועי של צוות -ריכוז תחום מקצועי במסגרת מעבדה 

  קליטת דגימות לבדיקה, ביצוע בדיקות נדרשות, בהתאם לנהלים ולתקנים המקצועיים המתאימים -אחריות לביצוע בדיקות מעבדה בתחום 

  תיעוד הממצאים והפצתם. -בתחוםאחריות לעיבוד נתוני הבדיקה ואישור הממצאים 

 .בעל/ת סמכות חתימה על ממצאי המעבדה 

 .הפעלה שוטפת של מערכת אבטחת איכות וביקורת טיב בתחום האחריות 

  השתתפות במחקרים, התעדכנות מקצועית שוטפת באמצעות ספרות מקצועית, כנסים ופורומים  -אחריות לפיתוח מקצועי של תחום הפעילות המרכזי
 .מקצועיים

 הדרכה של העובדים בתחום לשימור ולקידום הידע והמיומנות  -אחריות ליישום והטמעה של שיטות חדשות וטכנולוגיות בדיקה מתקדמות בתחום
 שלהם.

 ביצוע בקרה מקצועית על פעילות הצוות בתחום, וסיוע בפתרון בעיות מקצועיות 

 אחריות לתפעול המכשור המעבדתי ולתקינותו 

 ל חריגה מקצועית, תקלה, תאונה, או מפגע בטיחותידיווח לממונה על כ 

 ביצוע תפקידים נוספים, בתחום המקצועי עפ"י הנחיות הממונה 

 :המשרהדרישות 

  השכלה אקדמאית )תואר ראשון או תואר שני או תואר שלישי( במדעי הבריאות והרפואה, מדעי המעבדה הרפואית, מדעי החיים, או מדעי הטבע 

  של עובד מעבדה רפואית אקדמאי מטעם משרד הבריאות.תעודת הכרה במעמד 

  שנים ומעלה לבעלי תואר ראשון. 6שנים ומעלה לבעלי תואר שני,  4שנים ומעלה לבעלי תואר שלישי,  2 -ניסיון קודם בתחום 

 .ידע מקצועי עדכני בתחום האחריות 

 .ידיעת השפה העברית על בורייה 

  עית.קריאת ספרות מקצו -ידיעת השפה האנגלית 

 .בעל כושר ארגון וניהול 

 :29477 מס' משרה 
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ניתן לשלוח קו"ח 

 cv@clalit.org.ilלמייל 

בציון מס' המשרה/ 

 90-6813468בפקס 

 בהצלחה!

 גופית חוץ להפריה מעבדה ת/מנהל

 אחריות לניהול המקצועי של פעילות המעבדה 

 ניהול הפעילות הכוללת של המעבדה 

 אחריות לניהול שוטף של צוות העובדים במעבדה 

  ניתוח ממצאים והגשת חוות דעת כיועץ מקצועיביצוע פעילות מקצועית של בדיקות, או של 

 ייעוץ מקצועי בכל הקשור לשירותי המעבדה 

  פיתוח התחום המקצועי של המעבדה באמצעות החדרה של שיטות, נהלים וכלים חדשים, שיפור תהליכים, הדרכה מקצועית, העשרה מקצועית
 ואישית

  ת חומרים וכלים, אחריות לתקינות המעבדה, ציודה ותחזוקתהמעקב מלאי והזמנ -אחריות על הנושאים המשקיים של המעבדה 

  קליטת עובדים, פיתוחם וקידומם, רישומי נוכחות, טיפול בבעיות אישיות ובין אישיות -ניהול העובדים במעבדה 

  תכתובת, טלפונים, הכנת דו"חות מקצועיים וסטטיסטיים, רישומים של פעילות המעבדה,  -המעבדה ניהול וביצוע פעילות מנהלית הכרוכה בעבודת
 ועוד

 השתתפות בישיבות ובוועדות מקצועיות במסגרת ביה"ח והארגון 

 קיום קשרים וייצג המעבדה בפני גורמים מחוץ לה 

 קידום מכירה של שירותי המעבדה לגורמי חוץ 

 :המשרהדרישות 

 תואר  -תהשכלה אקדמאיPh.D במדעי החיים, במדעי הרפואה, ביוטכנולוגיה, או מדעי הרפואה 

 רישיון עיסוק )עובד מעבדה אקדמאי( במעבדה רפואית מטעם משרד הבריאות 

 היתר לניהול מעבדה רפואית מטעם משרד הבריאות, או כשירות לקבלת היתר לניהול מעבדה רפואית 

  הפוריותהכשרה או התמחות בתחום של מעבדה בתחום 

  שנים לפחות באחד מהתחומים המקצועיים של המעבדה, ומתוכן שנתיים כעובד מעבדה בכיר 4ניסיון קודם של 

 יתרון -ניסיון ניהולי של מעבדה/יחידה מעבדתית/תחום 

 ידע בציוד ובמכשור הרלוונטיים 

 ידיעת השפה העברית על בורייה 

  בכתב ובע"פ קריאת ספרות מקצועית ותקשורת -ידיעת השפה האנגלית 

 כושר ניהול וארגון 
 

 פקיד/ה קבלה ומיון

 .טיפול אדמיניסטרטיבי בקבלה ובשחרור של מטופלים דחופים המגיעים למלר"ד 

 .מתן שירות פרונטאלי וטלפוני בנושאים אדמיניסטרטיביים למטופלים ולבני משפחותיהם 

  קיום ממשקי עבודה עם כל יחידות בית החולים לצורך קידום הטיפול במטופל 

 .טיפול בנושאים כספיים, גבייה והחזרים 

 .תיעוד ודיווח על הפעולות שבוצעו במערכות הממוחשבות 

 .עבודה משרדית שוטפת: הכנת תיקים, תיוק, סריקה, הנפקת מדבקות, טיפול בדואר, הזמנת ציוד 

 :המשרהדרישות 

 תעודת בגרות מלאה 

 יתרון -תעודת מזכירות רפואית 

  יתרון -ניסיון בעבודת מזכירות בתחום הרפואה 

 שליטה מלאה בשפה העברית 

  יתרון -ידיעה של שפה נוספות 

  שליטה במחשב ובתוכנותOffice 

 כושר ארגון, תפעול וקידום תהליכים 

 יוזמה ותפיסת תפקיד רחבה 

 תודעת שירות גבוהה 

 ית טובה ויכולת עבודה בצוותתקשורת בין איש 

 יכולת ביטוי טובה בעל פה ובכתב 

 27483 -מס' משרה 
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ניתן לשלוח קו"ח 

 cv@clalit.org.ilלמייל 

בציון מס' המשרה/ 

 90-6813468בפקס 

 בהצלחה!

 חולים בית -טבח

 .ביצוע עבודות בישול מקצועיות במטבח בית החולים 

 .קבלת מצרכי המזון להכנה, בהתאם לתפריט היומי, רגיל, דיאטה ומיוחד 

  ובתאום עם הטבח הבכיר.הכנת התפריט בהתאם למתכונים נתונים במסגרת צוות בישול 

 .ביצוע העבודה תוך הקפדה על איכות הבישול, כללי הניקיון, תברואה, היגיינה, בטיחות וכשרות, בכל שלביה 

 .העברת המזון המוכן לכלים המתאימים, לשם חלוקתו ליעדיו 

 .בתום העבודה הכנת ציוד הבישול הנייח שבשימושו לשטיפה והעברתו לחדר שטיפה 

 נוספים בתחום המקצועי, לפי הוראות הממונה. מילוי תפקידים 

 :המשרהדרישות 

  )ניסיון של לפחות שלוש שנים במטבח )ברצף 

  נכונות לעבוד גם בשבתות וערבי חג 

  עדיפות(  2סוג מקצועי  -תעודת מקצוע טבח( 

 ניסיון במטבחים מוסדיים 

 29283 -מס' משרה 

 

 

 מנהל/ת מטבח

  המטופלים והסגל ממערך המזון.אחריות על שביעות רצון כלל 

 .תכנון ופיתוח פעילות ההכנה, ההספקה והשינוע של המזון בביה"ח בהתאם לנתוני צרכים ומשאבים 

 .ניהול והפעלת המטבח וחדר האוכל עפ"י שיטות, נהלים והנחיות מקצועיות 

 .ביצוע בקרה על התפקוד והביצוע בתחומי האחריות אמצעות סיורים וקבלת דיווחים 

 .בניית תפריטים, תמחור וניהול מלאי ותקציב 

 .הכנת מזון והגשתו 

 .ניהול מלאי ציוד למטבח 

 .אחריות והפעלת הציוד כולל תיעוד, רישום ודיווח 

 .ניהול כוח אדם וקביעת תוכנית הדרכה לעובדים בתיאום עם משאבי אנוש 

 .מעקב אחר איכות הפרודוקטים המתקבלים מהספקים השונים 

  בהתאם לנהלים ולדרישות הממונים.הכנת דיווחים 

 .הכנת תפריטים לאירועים 

 .פיקוח על עבודת השף ויישום חידושים בנושא הקולינרי 

 :שרההמדרישות 

 .השכלה תיכונית )בגרות( + לימודי תעודה בתחום ניהול מערך מזון מוסדי 

 יתרון -השכלה אקדמאית )תואר ראשון( בתחומי מזון או במנהל עסקים 

 שנים לפחות בתפקיד ניהולי בתחום העיסוק. 8ם של ניסיון קוד 

 .ידע בתחום המקצועי 

 .ידיעת השפה העברית על בוריה 

 .)שליטה בשפה האנגלית )כדי קריאת ספרות מקצועית 

 .כושר ניהול ופיקוח 

 .יכולת ניהול משא ומתן 

 .כושר לקיים יחסי אנוש טובים 

  :29438מס' משרה 
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 cv@clalit.org.ilלמייל 

בציון מס' המשרה/ 

 90-6813468בפקס 

 בהצלחה!

 במטבח אוכל חלוקת  ת/אחראי

 .אחריות על הלבוש וההנעלה של העובדים במשמרת 

  בדיקת טמפ' מקררים וניקיון כללי -ביצוע סיורים במטבח במהלך המשמרת 

  בדיקת כמות המטופלים במחלקות השונות 

  בוקר צהרים וערב, בתיאום עם אחראי/ת הפס-עמידה בזמני חלוקת הפס )ארגון הפס וחלוקת הפס( לפי זמני הארוחות השונות 

  אחריות על ניקיון חדר הפס, לאחר כל חלוקת מזון 

 חלוקת משימות לארוחה הבאה 

  .סיור במחלקות ובדיקה כי האוכל יוצא חם, אסתטי, מסודר ויפה 

 בדיקת טמפ' האוכל בסוף כל יום, בדיקה כי המטבח נקי ומאורגן וכי כל המקררים נעולים ועובדים 

  ביצוע משימות שונות לפי הצורך 

 :המשרהדרישות 

 13 שנ"ל + תעודת בגרות 

 תעודת טבחות 

 יתרון -קורס ניהול 

  :( ,משמרת בוקר או ערב 7ימי עבודה )מתוך  6ימים ושעות העבודה 

 29468: מס' משרה 

 

 

 ית/כלכלנ

 עבודה כחלק מצוות הכלכלנים 

 תמחור ובדיקת כדאיות של פעילויות בביה"ח 

 מחלקות ביצוע דוחות כלכליים של המחלקות ועבודה מול מנהלי 

 ניתוח עלויות והסקת מקנות להתייעלות 

 :המשרהדרישות 

 תואר ראשון/ שני בכלכלה 

 עד שנתיים בתפקיד -ניסיון 

 שליטה ב- excel 

 ידע בתוכנות- SAP ,ACCESS, BO, office 

 יכולת עבודה בצוות 

 יכולת עבודה עצמאית 

 יכולת למידה מהירה 

 יכולת אנליטית גבוהה 

 ראש גדול 

  מטלותעבודה תחת עומס 

  :29473מס' משרה 
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ניתן לשלוח קו"ח 
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בציון מס' המשרה/ 

 90-6813468בפקס 

 בהצלחה!

 רכז/ת בקרה ליחידת בקרה ומידע

 .ביצוע בקרה שיטתית של פעילויות שכר ומשאבי אנוש 

  הפקת דו"חות בקרה 

 מתן מענה לפניות לגורמים שונים במרכז הרפואי 

 :המשרהדרישות 

 השכלה אקדמית בתחומי כלכלה/משאבי אנוש/כלכלת עבודה 

 /שליטה ברמה גבוהה באקסלVB. 

  בדיני עבודהידע 

 יכולת אנליטית, סדר וארגון 

   :29439מס' משרה 

  

 

 ח/ות פגייהא

  -אם מעניין אותך להיות גורם משמעותי ומרכזי, בעבודת צוות רב מקצועי, המשלב אתגר, תרומה וטיפול אישי וממוקד

 מקומך אתנו, במחלקת הפגייה, במרכז הרפואי מאיר!

 הפגייה במרכז הרפואי מאיר הינה נושאת הדגל של גישת הטיפול ההתפתחותי בארץ. 

                                                          הפגייה מהווה מודל השראה לפגיות אחרות. היא מצטיינת במתן טיפול אישי, הרגיש לצרכים ההתפתחותיים 
 ובמשפחתו. של הפגים וממוקד בפג 

הנדרשות לפגים, בהתאם להנחיות מקצועיות, נהלי המחלקה, והוראות רפואיות  העבודה בפגייה כוללת תכנון, ביצוע והערכה של התערבויות סיעודיות
 לרבות הדרכה והנחייה של הורים ובני משפחה.

 מצטרפים חדשים ייהנו מסל הטבות הכולל:

 השתתפות כספית בשכר דירה, חניכה אישית והכשרה, פעילות בסביבה עתירת טכנולוגיות חדשניות ועוד

 :המשרהדרישות  

 ת בי"ס לסיעוד, תואר ראשון מוכר בסיעוד ותעודת רישום כאח/ות מוסמכ/תבוגר/ 

 עבודה במשמרות 

 יתרון -קורס על בסיסי 

  שנים לכל הפחות 2 -ניסיון קודם 

 היקף משרה גמיש 

 29287 -מס' משרה 
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 בהצלחה!

 אח/ות חדר ניתוח

 אם מעניין אותך להיות גורם דינאמי, משמעותי ומרכזי, בצוות רב מקצועי, המשלב אתגר, 

 מקומך אתנו, במרכז הרפואי מאיר! -תרומה וטיפול

 העבודה כוללת קבלת המועמד לניתוח, הכנת חדר הניתוח, וריכוז הטיפול הסיעודי במטופל במהלך ובסיום הניתוח

 ולל:מצטרפים חדשים ייהנו מסל הטבות הכ

 השתתפות כספית בשכר דירה, חניכה אישית והכשרה, פעילות בסביבה עתירת טכנולוגיות חדשניות ועוד

 :המשרהדרישות  

 בוגר/ת בי"ס לסיעוד, תואר ראשון מוכר בסיעוד ותעודת רישום כאח/ות מוסמכ/ת 

 עבודה במשמרות 

 יתרון -קורס על בסיסי 

 יתרון -ניסיון קודם 

 גמיש -היקף מישרה 

 29283 -מס' משרה 

 

 

 אח/ות מחלקה לרפואה דחופה

ר, אם מעניינת אותך עבודה דינאמית, משמעותית, בצומת קבלת החלטות. אם יש בך רצון להיות גורם מניע, ומרכזי, בצוות רב מקצועי, המשלב אתג
 מקומך אתנו, במרכז הרפואי מאיר! -תרומה וטיפול

 מטופלים בשנה, כולל מקרי טראומה ונפגעי פעולות איבה 118,333למחלקה לרפואה דחופה פונים מעל 

המטופל, העבודה כוללת קבלת מטופלים למחלקה, תוך קביעת קדימויות ותכנון הטיפול הסיעודי, יצירת תנאים סביבתיים הולמים להבטחת בטיחות ונוחות 
 זיהוי מצבים מסכני חיים והתערבות על פי הרשאות, כולל הפעלת חדר הלם וטראומה.

 מצטרפים חדשים ייהנו מסל הטבות הכולל:

 השתתפות כספית בשכר דירה, חניכה אישית והכשרה, פעילות בסביבה עתירת טכנולוגיות חדשניות ועוד

 :המשרהדרישות  

 בוגר/ת בי"ס לסיעוד, תואר ראשון מוכר בסיעוד ותעודת רישום כאח/ות מוסמכ/ת 

 עבודה במשמרות 

 יתרון -קורס על בסיסי 

  שנות ניסיון לכל הפחות 2למבוגרים, יתרון. לילדים חובה  -קודםניסיון 

 גמיש -היקף מישרה 

  :29289מס' משרה 
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ניתן לשלוח קו"ח 

 cv@clalit.org.ilלמייל 

בציון מס' המשרה/ 

 90-6813468בפקס 

 בהצלחה!

 הפתולוגי במכון ית/סניטר -לפרוסקטור ת/עוזר

  תפירה וסידור חדר הנתיחה ,חיתוך ,הכנה -סיוע לפתולוגים בנתיחת גופות ובבדיקת עוברים 

 וחתכי זכוכית בלוקים -ושל דגימות אחסון ושליפת חומרים פתולוגיים  ,סידור 

 עוברים ואיברים לקבורה בהתאם לנהלים ולכללים ,הכנת והעברת גופות 

  החלפת חומרים במכונות, שליחויות ועוד ,קבלה, סידור ושינוע של חומרים -סיוע לעובדי המעבדות בנושאי משק 

 בהתאם להוראות ,ביצוע מטלות נוספות של סיוע לפעילות השוטפת של מעבדות הפתולוגיה 

 :המשרהדרישות 

 השכלה יסודית 

 יתרון -ניסיון קודם בעבודה בתחום הבריאות 

 ידע בשימוש בציוד הרלוונטי 

 ידיעה נאותה של השפה העברית 

 ידיעת קריאה של אותיות לטיניות 

 הקפדה על דיוק ופרטים 

  :29433מס' משרה 

 

 כביסה מחסן ת/מנהל

 אחריות למערך הכביסה לחולים ומדי הסגל בבית החולים 

 אחריות לניהול השוטף של המלאי במחסן, תחזוקתו, רישומו ואספקתו ללקוחות תוך עמידה ביעדי תקציב 

 ניהול עובדי המחסן 

 קיום קשרי עבודה וייצוג המחסן בפני גורמי פנים וחוץ 

 דרישות המשרה:

 השכלה תיכונית + לימודי תעודה על תיכוניים בתחום ניהול מחסנים/ מערכות מחסן ומלאי 

 כושר ניהול צוות עובדים 

  ידע וניסיון במערכת הSAP- יתרון 

 .כושר הבעה בע"פ ובכתב 

 ידיעת השפה העברית, רצויה שפה נוספת 

  :98162מס' משרה 

 

 ית/פיזיותרפיסט

  ביצוע טיפולי פיזיותרפיה לפי הנחיות כלליות הניתנות ע"י הפיזיותרפיסט האחראי הישיר ובהתאם                                                            
 לאבחנה הנקבעת ע"י הרופא

 ביצוע בדיקות פיזיקליות אבחנתיות שונות 

 קביעת תוכניות הטיפול וביצוע הטיפול 

 יים של החולים.ביצוע טיפולים אישיים או בקבוצות, בהתאם לצרכים הפיזיקל 

 לימוד החולה והדרכתו בתרגול עצמי של התרגילים הנדרשים 

 ניהול רישום מפורט אחר התקדמותו של החולה ודיווח על כך לפיזיותרפיסט האחראי 

 דרישות המשרה:

 השכלה אקדמאית )תואר ראשון( בפיזיותרפיה 

 )רישיון -תעודה במקצוע בריאות )משרד הבריאות 

 נכונות לחלקיות משרה 

 29813 :משרה 'מס 

mailto:cv@clalit.org.il


 

 

 

8 

 

ניתן לשלוח קו"ח 

 cv@clalit.org.ilלמייל 

בציון מס' המשרה/ 

 90-6813468בפקס 

 בהצלחה!

 

 ת/גרפיקאי

  פוסטרים, שילוט, הזמנות, איורים, טפסים, וכדומה. -עיצוב, הכנה והפקה לדפוס תוצרים גראפיים 

 דרישות המשרה:

 תעודת בגרות מלאה 

 תעודת גרפיקאי/ת 

 .ניסיון של שלוש שנים בעיצוב 

 ניסיון בעיצוב פרינט בדגש על פוסטרים, פולדרים, ברושורים וכן בעיצוב ל-WEB ים, מודעות ואימיילים()באנר 

  :שליטה מלאה בתוכנות הבאותPower Point ,Photoshop, Illustrator ,FLASH 

  חובה  -קישור לתיק עבודות 

  ידיעה טובה של השפה העיברית 

 הבנה טכנית, תפיסה צורנית טובה ודייקנות 

 '29833 :משרה מס 

 

 צינתורים תחום- רפואי ית/טכנולוג

 .ביצוע בדיקות אבחנתיות או טיפוליות באמצעות מכשור רפואי, בהתאם להוראות הרופא 

 ופל משולחן הצנתורים, כולל חיבור/ניתוק מהמכשור סיוע לצוות הסיעודי בהשכבת, הכנת והורדת מט                                                                        
 וסיוע להעברת המטופל לחדר התאוששות, כולל חיבורו למכשור.

 .כיבוי מערכות ומכשירים בסיום יום העבודה וטעינת מכשור 

 דרישות המשרה:

 .תואר טכנולוג רפואי ממוסד להשכלה מוכר 

 .הכרה במעמד טכנולוג רפואי ממשרד הבריאות 

 .התמחות בתחום הצנתורים במסגרת הלימודים 

 .ידיעת השפה העברית על בורייה 

  לועזית כדי קריאת ספרות בנושא הפעלת המכשירים.ידיעת שפה 

 נכונות למשרה חלקית 

 '29839 :משרה מס 

 

 

 ד"לחל החלפה -מחקרים ת/מתאם

 קר מול הצוות הרפואי, החולים והחברות בחו"ל,אחריות לניהולו השוטף של מח 

  תיעוד מידע הקליני במערכותCRF .אלקטרוניים, הגשות לוועדת הלסינקי 

 :המשרה דרישות

 חובה -תואר ראשון 

  תעודתGCP/CRA- חובה 

 תקשורת בינאישית מצוינת, סדר וארגון, אנגלית ברמה גבוהה 

  זמנית נכונות למשרה 

 '27422 :משרה מס 
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ניתן לשלוח קו"ח 

 cv@clalit.org.ilלמייל 

בציון מס' המשרה/ 

 90-6813468בפקס 

 בהצלחה!

 סטרילית אספקה ת/עובד

 עבודה עם מכשירים כירורגיים: מיון, שטיפה, אריזה, עיקור ושינוע.  

  .מתן שירות לכלל יחידות בית החולים 

  .טיפול בציוד ברשתות מלוכלכות והכנתן לניקוי, כולל הכנה והפעלה של מכונות הניקוי 

 יקוי ואריזת הרשתות לקראת סטריליזציה. בדיקת הציוד שיוצא ממכונת הנ 

  .בדיקת הרשתות וסידורן במכונות העיקור והעברתן למעליות או לשינוע חיצוני לאחר תהליך הסטריליזציה 

 .שינוע הרשתות הסטריליות למחלקות היעד שלהן 

 :המשרהדרישות 

 ( 13 -11השכלה תיכונית .)קו"חיש להעביר את התעודה הרלוונטית בצירוף  -שנים  

  .רצוי ניסיון קודם בעבודה כלשהי, בעיקר עם אנשים או בפעילות הדורשת סדר ודיוק 

  .ידיעת השפה העברית, כולל ידיעת קרוא וכתוב 

  .)ידיעת אותיות לטיניות )כדי קריאה וכתיבה של מושגים רפואיים רלוונטיים 

  .הבנה טכנית 

  .טביעת עין טובה לפרטים 

  .יסודיות והקפדה על פרטים ודיוק 

  .שיתוף פעולה בצוות 

  .יחסים בין אישים טובים 

 רישיון נהיגה בתוקף 

 :ם בשבוע(ימי 8-6ראשון עד שבת )שעות שבועיות, נכונות למשמרות בוקר/ ערב / סופ"ש בוקר, 43 ימים ושעות עבודה 

 '29293 :משרה מס 
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