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ניתן לשלוח קו"ח 

 cv@clalit.org.ilלמייל 

בציון מס' המשרה/ 

 09-8643182בפקס 

 בהצלחה!

 

 

 

 

 ראש צוות מרפאות חוץ

 טיפול בפניות ותלונות, בכתב או בעל פה, של לקוחות השירות האמבולטורי. מתן פתרונות והכוונה לפונים.

 במרפאות. המנהלביצוע בקרה ומעקב על פעילות 

 מעקב, חיובים, גבייה, טיפול בערעורי קופות וגופים העובדים מול ביה"ח, -אחריות לטיפול בנושא כספים

 ניצול תקציב בשירות האמבולטורי תוך עמידה בלו"ז .

 במרפאות חוץ כולל סידורי עבודה. מנהלניהול והנחיית צוות 

 חייגן האוטומטי.אחריות על שימוש ב

 :התפקיד דרישות

 חובה -תעודת בגרות מלאה

 יתרון -ית ורישיון מטעם התמ"תרפוא תעודת מזכירות

 חובה -בתפקיד מזכירה רפואית קודםניסיון 

 יתרון -ניסיון בניהול עובדים

 ובמערכות ביה"ח officeשליטה מלאה ב 

 ידיעה טובה של השפה העברית

 אנוש טוביםיכולת הנעה ויוזמה ויחסי 

 יכולת תפקוד עצמאית

 39577מס' משרה 

 

 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.

 :התפקידדרישות 

 יתרון -תעודת מזכירות רפואיתחובה.  -שנות לימוד 12

 חובה -נכונות לעבודת משמרות )כולל לילה, שבת וחג(

 יתרון -ניסיון בעבודת מזכירות בתחום הרפואה 

 יתרון -ידיעה של שפה נוספות חובה ,  -שליטה מלאה בשפה העברית

 Officeשליטה במחשב ובתוכנות 

 תהליכיםכושר ארגון, תפעול וקידום 

 תודעת שירות גבוהה

 תקשורת בין אישית טובה ויכולת עבודה בצוות

 39528 -מס' משרה
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ניתן לשלוח קו"ח 

 cv@clalit.org.ilלמייל 

בציון מס' המשרה/ 

 09-8643182בפקס 

 בהצלחה!

 סקטור סיעוד -רכז/ת פרט ושכר

 .עובדים בויסות טיפול כולל, לפרישתו ועד לעבודה מקליטתו החל בעובד כוללני לטיפול אחריות

 ,פנסיה, השתלמות קרנות: כגון) העובד של ושכר א"כ בתחומי שוטפים בעדכונים טיפול

 (.נוספים פרט ונושאי הוצאות החזר, סוציאליים תנאים, נוספות שעות

 .אנוש משאבי במחלקת לבירורים הפונים החולים בית לעובדי וטלפוני ישיר שרות מתן

 .לממונים חות"דו הפקת כולל( ועוד קביעות, ותק, מצבה/תקן בנושאי) שוטפים מעקבים ביצוע

 .עובדים בהלוואות טיפול, וזיכויים תשלומים ביצוע אחר מעקב ביצוע

 .לעובדים שונים אישורים הפקת

 .שכר זכאויות בנושא בבירורים טיפול, ומעקב בקרה ביצוע

 (.בבירורים וטיפול הפצה, בדיקה) שכר תלושי הפקת

 

 :התפקיד דרישות

 חובה -החברה במדעי או אנוש במשאבי( ראשון תואר) אקדמאית השכלה

 חובה -ושכר א"כ בתחום שנתיים של ניסיון

 שכר חשבות תעודת לבעלי יתרון, אנוש משאבי בתחום רשמית הכשרה

 . SAP HR:אדם כח בתחום ממוחשבות מידע במערכות בשימוש וידע הכרה

 . OFFICE בתוכנת שליטה

  עבודה והסכמי השכר הסכמי, וההוראות התקנות, החוקים ידיעת

 .השכר מרכיבי והבנת הכרה

 90139מס' משרה 

 

 

 חלקיתמשרה  -יתפיזיותרפיסט/

  הרופאת לאבחנ ובהתאם הישיר האחראי הפיזיותרפיסט י"ע הניתנות כלליות הנחיות לפי פיזיותרפיה טיפולי ביצוע
 , שונות אבחנתיות פיזיקליות בדיקות ביצוע

 . ביצוע ושינוי בהתאם לצורך, הטיפול תכניות קביעת
 . החולים של הפיזיקליים לצרכים בהתאם, בקבוצות או אישיים טיפולים עביצו

 . הנדרשים התרגילים של עצמי בתרגול הדרכתוו החולה לימוד
 .האחראי לפיזיותרפיסט כך על דיווחו החולה של התקדמותו אחר מפורט רישום ניהול

 
 :התפקיד דרישות

 

 חובה -בפיזיותרפיה( ראשון תואר) אקדמאית השכלה
 חובה -(הבריאות משרד) פיזיותרפיסט רישיון
 .תקינים אנוש יחסי קיום כושר

 39927 -מס' משרה

 

 משרה חלקית -מחלקתי/ת תרוקח/

 דלפק/מחלקתירוקח 

 :דרישות התפקיד

 חובה -סיום לימודיםתעודת 

 חובה -לעיסוק ברוקחותרישיון 
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ניתן לשלוח קו"ח 

 cv@clalit.org.ilלמייל 

בציון מס' המשרה/ 

 09-8643182בפקס 

 בהצלחה!

 . בצוות לעבוד יכולת

 חולים בית ברוקחות לניסיון יתרון

 39132מס' משרה 

 

 החלפה לחל"ד -משרה זמנית -למרפאות רפואית ה/מזכיר

 , מענה טלפוני, קביעת תורים, ארגון המשרד ועוד17 ביצוע מכלול פעילויות המזכירות השונות הכולל: קבלת קהל, הפניות, טופס

 :תפקידדרישות ה

 יתרון -תעודת מזכירה רפואית. חובה -מלאה בגרות

 ידיעת השפה העברית על בורייה. 

 . OFFICEשליטה מלאה בתוכנות 

 כושר לקיים יחסי עבודה ואנוש תקינים. 

  לעבודה ועמידה במצבי לחץשירותיות, קבלת קהל, יכולת 

 39433 -מס' משרה

 

 ותת מעבדמזכיר/

 , פגישות וקביעת יומן על אחריות, המעבדות מערך של מזכירות שרותי על אחריות

 הזמנת, חוץ במיקור טיפול, מעבדה תיוקי, ויוצא נכנס בדואר טיפול, למיניהם התכתבויות על אחריות.  המערך מנהלת של משרדיים בנושאים טיפול

 .  חומרים וקליטת הזמנות הקמת. תשובות הדפסת, חוץ גורמי מול בירורים, ציוד

 . מחקרים עבור המחלקות בבקשות טיפול, המעבדות קרן ניהול

 . המעבדה של חברתיים אירועים ארגון

 .סמינריונים חדר על אחריות

 

 :תפקידדרישות ה

 חובה -בגרות תעודת

 יתרון -ראשון תואר

 רפואית מזכירות תעודת רצוי

 . אופיס בתכנת ניסיון. המחשב והכרת ידיעה

 .תקינים ואנוש עבודה יחסי לקיים כושר

 .פ"ובע בכתב הבעה כושר

 .טובה ברמה האנגלית השפה ידיעת, בורייה על העברית השפה ידיעת

 39917מס' משרה 

 

 משרה זמנית -רפרנט/ית לסקטור רופאים

 הנוכחות במערכת ותיקונים עבודה סידורי הקלדת

 בקרה חות"דו הפקת

 ח"ביה רופאי עם קשר - קהל קבלת

 הנוכחות מערכת על חדשים לעובדים חודשיות הדרכות

 :תפקידהדרישות 

  יתרון -.ראשון תואר, חובה -מלאה בגרות
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ניתן לשלוח קו"ח 

 cv@clalit.org.ilלמייל 

בציון מס' המשרה/ 

 09-8643182בפקס 

 בהצלחה!

 OFFICE בתוכנות מלאה שליטה כולל מחשב ביישומי וידע היכרות

  יתרון – SAPה מערכת הכרת

 יכולת למידה מהירה

 39806מס' משרה 

 

 

 משרה חלקית -כלכלן/נית למחלקת הכספים

 חלק מצוות הכלכלנים במחלקה

 תמחור ובדיקת כדאיות של פעילויות בביה"ח

 ביצוע דוחות כלכליים של המחלקות ועבודה מול מנהלי מחלקות

 עלויות והסקת מקנות להתייעלותניתוח 

 

 דרישות התפקיד:

 חובה -ניסיון בתפקיד כלכלי קודם )תפקיד ראשון/ שני(

 יתרון -חובה, תואר שני -תואר ראשון בכלכלה

 )ואקסל במיוחד( officeשליטה ב

 BO, ACCESS, SAPידע בתוכנות 

 90739מס' משרה 

 

 חדר ניתוח –רפואי טכנולוג

 

 .הרופא הנחיות י"עפ ,במטופלים וטיפוליות אבחנתיות פעולות וביצוע רפואי מכשור הפעלת

 , כולל השגחה על המכשיר והתרעה בפני הצוות על תקלה.למטופל חיבורוו כיולו וידוא, המכשור הכנה של 

 .הפעולה לביצוע המטופלים הכנה והדרכת

 .הבדיקה במהלך הנתונים וקריאת הציוד תפעול

 .למטופל מצוקה של במקרים הרופא בפני התרעהו המטופל על השגחה

 .הרופא הנחיית י"עפ סטיות אבחון, הבדיקה תוצאות של רישום ביצוע

 .המפנה לרופא הבדיקות תוצאות את העברת

 .תיקון צוותי, חלפים הזמנת, הציוד של ותקופתית שוטפת לתחזוקה ותאחרי

 .והמכשור הציוד של ובתפעולו בשימושו והסיעודי הרפואי הצוות הדרכת

 

 :דרישות התפקיד

 .הבריאות ממשרד במעמד הכרה+  רפואי טכנולוג תואר

 .בוריה על העברית השפה ידיעת

 .מקצועיים מונחים קריאת כדי לועזית שפה ידיעת

  39905 מס' משרה

 

 משרה חלקית -עובד/ת מעבדה  -חוץ /ניתתורן

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

 הפעלת מערכות אבטחת איכות מתקדמות כחלק משגרת העבודה.

 עיבוד נתוני הבדיקות והפצת תוצאותיהן לצוותים הרפואיים.
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ניתן לשלוח קו"ח 

 cv@clalit.org.ilלמייל 

בציון מס' המשרה/ 

 09-8643182בפקס 

 בהצלחה!

 ות הממונה.סיוע בעריכת מחקרים וסקרים וביצוע מטלות נוספות בתחום המקצועי בהתאם להורא

 :דרישות התפקיד

 .החיים או במדעי הרפואהבמדעי או תואר שני )יתרון(  )חובה( תואר ראשון

 יתרון משמעותי -עיסוק( מטעם משרד הבריאות ןרישיותעודת הכרה במעמד עובד מעבדה רפואית אקדמאי )

 הכשרה או התמחות באחד מתחומי המעבדה הרפואית.

 ידיעת השפה העברית על בוריה.

 ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית.

 דייקנות, סדר, ארגון., פה-כושר ביטוי בכתב ובעל

 יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה בצוות.

 39121 -מס' משרה

 

  ביוכימית מעבדה /תעובד

 .המעבדה נהלי פי ועל מיטבית מקצועית ברמה הנדרשות הבדיקות ביצוע

 .העבודה משגרת כחלק מתקדמות איכות אבטחת מערכות הפעלת              

 .הרפואיים לצוותים תוצאותיהן והפצת הבדיקות נתוני עיבוד              

 

 :דרישות התפקיד

 .הרפואה או החיים במדעי � שני תואר � אקדמאית השכלה

  מוכרת רפואית במעבדה' סטאז סיום

 .הבריאות משרד מטעם, אקדמאי רפואית מעבדה עובד תעודת

 רפואית במעבדה קודם ניסיון רצוי

 (אימונולוגיה, אנדוקרינולוגיה, כימיה) המעבדה מתחומי באחד התמחות

 .מקצועית ספרות קריאת כדי האנגלית השפה ידיעתו בוריה על העברית השפה ידיעת

 39770 -מס' משרה

 

 חלקית משרה -מוקד תפעולפקיד/ת 

 .ועוד חצרנות, תחבורה, משק, לוגיסטיקה, אחזקה, ביטחון בנושאי פנימיות לפניות טלפוני מענה מתן

 לדחיפות בהתאם, ביצוע אחר ומעקב הרלוונטי המטפל לגורם העברה, קריאות פתיחת

 קשר עם גורמי חוץ, מד"א, חב' מוניות, משרד הבריאות, צה"ל ועוד.

 

 דרישות התפקיד:

 

 חובה -מלאה בגרות תעודת

 יתרון -דומה בתפקיד ניסיון

 משמעותי יתרון -ממוחשבות במערכות ידע

 גבוהה שירות תודעת, טובים אנוש יחסי

 אחריות, עמידה בתנאי עומס ולחץ, והסתגלות למצבים משתנים

 39817 -מס' משרה

 

 משרה חלקית -סאונד-לאולטרה ס"ביה של /תותפעולי /תאדמיניסטרטיבי מנהל/ת

 , הרצאה אולמות, הרצאות מועדי, מרצים תיאום(, מקצועי גורם עם במשותף) שנתיים קורסים ובניית תכנון
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בציון מס' המשרה/ 

 09-8643182בפקס 

 בהצלחה!

 '(. וכו ספקים, במחוזות רפרנטים, כספים מחלקת) לארגון ומחוץ בתוך גורמים מול עבודה, קורס לכל מפורט סילבוס הכנת

 . יעד לאוכלוסיות הקורסים ושיווק האינטרנט אתר ניהול

 . מיילים ובאמצעות טלפוני מענה, בפועל וביצועם תשלומים גביית אחר ובקרה מעקב, רישום – לקוחות שירות

 .ההרצאות אולם וסידור ארגון, למרצים טכנית עזרה, רישום –(לימודים בשנת קורס ימי 50 -כ) קורס ימי תפעול

 

 דרישות התפקיד:

 חובה -אדמיניסטרטיבי בניהול לפחות שנים 3 של ניסיון

 office (word, excel, power-point, outlook .) בישומי מלאה שליטה

 .ותפעולית אדמיניסטרטיבית, ארגונית יכולת

 .טובים אנוש יחסי

 .אמינות

 .לפרטים וירידה ארגון, סדר

 39921 -מס' משרה

 

 

 מתאם/מת מחקר ליחידת אונקולוגיה

 , לפיהם ועבודה מחקר פרוטוקולי הכרת

 , זמנים בלוחות עמידה תוך CRF מילוי

 , האתיקה לוועדת הגשות

 (, תשאול, מדדים לקיחת) חולים מול עבודה

 ..ועוד המחקר יזמי מול, רופאים מול עבודה

 דרישות התפקיד:

 חובה -הרפואה מדעי או הטבע מדעי, החיים במדעי ראשון תואר -אקדמאית השכלה

 חובה -GCP/CRA קורס ת/בוגר

 חובה -גבוהה ברמה אנגלית

 .טובה צוות עבודת, גדול ראש, אחריות, וארגון סדר

 Jobs_meir@clalit.org.ilניתן לשלוח קו"ח למייל 

 

 שמלאי/תח

 .הממונה הוראות לפי והתקנות תיקונים עבודות עוציב

 אחזקה במחלקת חשמלאים צוותמ לקחמהווה 

 .נהוגים ויומנים מחשב בטפסי וצעושב עבודות על דיווח

 .לילה בתורנויות מערכתי" טכני בראש" אחריות על ביצוע פעולות 

 

 רישות התפקיד:ד

 חובה -בחשמל מקצועי ס"בי בוגר

 חובה -(ת"התמ משרד) בתוקף מוסמך חשמלאי רישיון

 חובה -היובתעשי בבניינים חשמל מערכות אחזקת בעבודות שנים 5 של ניסיון

 39922 -מס' משרה
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