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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 + תעודת מזכירות רפואית ורישיון מטעם התמ"ת

 שנים לפחות בתפקיד מזכירה רפואית 3ניסיון של 

 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 

 

 זמנית חלקית, משרה -מתאם/מת מחקר למערך האורתופדי

 גיוס נחקרים מתאימים למחקר: איתור פוטנציאלים, תיאום גיוס על ידי הרופאים, הסברה והכוונה למסכימים.

 ביצוע הכנות מנהלתיות לקבלת מטופלים לביצוע המחקר: תיאום וזימון תורים, הכנת חומרים וכלים, ארגון תהליך המחקר וכו'.

 תפעול שוטף של תהליך המחקר: קבלת מטופלים, תיווך בין גורמים רלוונטיים, טיפול בדגימות ועוד.

 חים, מתן מענה לפניות ושאילתות וכו'.ניהול נתוני המחקר: ריכוז והזנה נתונים, הכנה ושליחת דיוו

 קיום קשרי עבודה עם גורמים רלוונטיים מחוץ לארגון: רשויות רגולטוריות, חברות תרופות, מכוני מחקר אחרים ועוד.

 התעדכנות מקצועית באמצעות השתתפות בכנסים מקצועיים, השתלמויות שונות, קריאת חומר מקצועי.

 על ידי היחידה )בנוסף לפעילות הרגילה(: השתתפות בעיבוד הנתונים ובכתיבת מאמרים.טיפול במחקרים פנימיים יזומים 

 טיפול שוטף בהיבטים מנהלתיים של תחום האחריות: כספים ותקציב, מלאי תרופות וציוד, ארכיב מחקר וכו'.

 דרישות התפקיד:

 יתרון. -תואר שני, חובה -תואר ראשון בביולוגיה/מדעי החיים או טבע/רפואה

 בה.חו - GCP/CRAתעודת 

 יתרון.  -ידע בסטטיסטיקה

 OFFICEהכרה ויכולת עבודה מלאה בתוכנות 

 39829מס' משרה 

 פקיד/ה קבלה ומיון

 טיפול אדמיניסטרטיבי בקבלה ובשחרור של מטופלים דחופים המגיעים למלר"ד.
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ניתן לשלוח קו"ח 

 cv@clalit.org.ilלמייל 

בציון מס' המשרה/ 

 09-8643182בפקס 

 בהצלחה!

 משפחותיהם.מתן שירות פרונטאלי וטלפוני בנושאים אדמיניסטרטיביים למטופלים ולבני 

 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.

 :תפקידה דרישות

 יתרון -תעודת מזכירות רפואית. חובה -שנות לימוד 12

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

 יתרון -ניסיון בעבודת מזכירות בתחום הרפואה 

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

 Officeשליטה במחשב ובתוכנות 

 כושר ארגון, תפעול וקידום תהליכים

 תודעת שירות גבוהה

 ויכולת עבודה בצוותתקשורת בין אישית טובה 

 39528 -מס' משרה

 

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

 , מענה טלפוני, קביעת תורים, ארגון המשרד ועוד17ביצוע 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

 

 

 ד"לחל החלפה -משרה זמנית -אשפוז תומחלק ת/רפואי ה/מזכיר

אחריות על הטיפול המנהלי השוטף בתיעוד הרפואי של המטופלים מקבלתם למחלקה ועד לאחר שחרורם: פתיחת רשומה רפואית, מעקב ועדכון 

 מסמכים, העברה לארכיון ועוד.

 רלוונטיים, תיאומים ועוד.טיפול מנהלי בקבלה, ניוד, העברה ושחרור של מטופלים במחלקה: בדיקת מצבת מטופלים, הכנת מסמכים 

 וד.קיום קשרי עבודה עם גורמים שונים בבית החולים ומחוץ לו: תיאום פגישות, תיאום תורים, הזמנת שירותים ובדיקות, העברת מידע ומסמכים וע

הזמנת ציוד משרדי ניהול משרד המחלקה וסיוע אדמיניסטרטיבי לצוות המחלקה ולמנהל המחלקה: טלפונים, תכתובת, דואר, תיוק, הקלדה, 

 ותחזוקתו ועוד.

 מתן מידע ושירות למטופלים ובני משפחותיהם בנושאים מנהליים שונים.

 :דרישות התפקיד

 חובה -תעודת מזכירות רפואית )משרד הכלכלה( תעודת בגרות מלאה.

 יתרון. -ניסיון מקצועי בעבודת מזכירות בתחום הרפואה 

 שליטה מלאה בשפה העברית.

 כדי קריאת מונחים מקצועיים רלוונטיים. ידיעת אנגלית
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ניתן לשלוח קו"ח 

 cv@clalit.org.ilלמייל 

בציון מס' המשרה/ 

 09-8643182בפקס 

 בהצלחה!

 .Officeשליטה במחשב ובתוכנות 

 הכרת נהלים ותקנות בתחומים הרלוונטיים.

 דייקנות והקפדה על פרטים.

 חריצות ויעילות.

 תודעת שירות גבוהה.

 תקשורת בין אישית טובה ויכולת עבודה בצוות.

 יכולת ביטוי טובה בעל פה ובכתב.

 39132מס' משרה 

 

 ד"החלפה לחל -משרה זמנית -ה להנהלת בית החוליםמזכיר/

 .ועוד טלפוני מענה, תיוק, יםחומר הדפסת,  יוצא/נכנס בדואר טיפול: הכולל השונות המזכירות פעילויות מכלול ביצוע

 ותיאום לוחות הזמנים של מנהל בית החולים. פגישות קביעת

 .הממונה דרישת י"עפ והפצתם ישיבותב פרוטוקולים רישום

 .המנהל להנחיית בהתאם אחר טיפול או ועדות ישיבות עבור מגוון חומר והכנתריכוז 

  .ול ומחוצה במוסד שונים גורמים עם רציף קשר קיום

  

 :התפקיד דרישות

 חובה -בגרות תעודת

 יתרון -למזכירות מוכר קורס בוגרת

 .OFFICE בתוכנות מלאה שליטה

 .בוריה על העברית השפה ידיעת. תקינים ואנוש עבודה יחסי לקיים כושר

 39903משרה מס' 

 

 עוזר/ת דוברת

 .השונים התקשורת כלי עם ח"ביה בקשרי וטיפול קידום

 .ח"ביה דוברת הנחיית פי על במשברים וטיפול ציבור ביחסי עיסוק

 כתיבה, מגזינים הפקת, אישיים וסיפורים אירועים ותחקור איתור, תגובות מתן, לעיתונות הודעות כתיבת, שונים הסברה חומרי של והפקה הכנה

 .תוכן ועריכת

 בחודש שעות 120 של משרה, בחשבונית העסקה*

 :תפקידדרישות ה

 חובה -תואר ראשון בתקשורת/שיווק/פרסום

 יתרון משמעותי -ניסיון מתפקיד קודם רלוונטי

 התנסחות ויכולות כתיבה גבוהות

 קשרי אנוש מצוינים

 קריאטיביות ויכולת עמידה בלחצים

 היכרות עם עולם התקשורת

 39863 מס' משרה

 

 רפרנט/ית לסקטור רופאים

 הנוכחות במערכת ותיקונים עבודה סידורי הקלדת
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ניתן לשלוח קו"ח 

 cv@clalit.org.ilלמייל 

בציון מס' המשרה/ 

 09-8643182בפקס 

 בהצלחה!

 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

 OFFICE בתוכנות מלאה שליטה כולל מחשב ביישומי וידע היכרות

  יתרון – SAPה מערכת הכרת

 יכולת למידה מהירה

 39806מס' משרה 

 

 משרה חלקית -וגניקולוגיה מיילדות, האולטרסואנד מערך –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 של הכנה 

 .הפעולה לביצוע המטופלים והדרכתהכנה 

 .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 ותיאחר

 .שורוהמכ 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  -תורן חוץ

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

 איכות מתקדמות כחלק משגרת העבודה.הפעלת מערכות אבטחת 

 עיבוד נתוני הבדיקות והפצת תוצאותיהן לצוותים הרפואיים.

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

 :דרישות התפקיד

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

 יתרון משמעותי -עיסוק( מטעם משרד הבריאות ןרישיוהכרה במעמד עובד מעבדה רפואית אקדמאי ) תעודת

 הכשרה או התמחות באחד מתחומי המעבדה הרפואית.

 ידיעת השפה העברית על בוריה.
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ניתן לשלוח קו"ח 

 cv@clalit.org.ilלמייל 

בציון מס' המשרה/ 

 09-8643182בפקס 

 בהצלחה!

 ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית.

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

 טובים ויכולת עבודה בצוות. יחסי אנוש

 39121 -מס' משרה

 

 

  IVF -גופית חוץ להפריה מעבדה /תעובד

 והפשרה הקפאה, לרחם עוברים החזרת, העוברים התפתחות אחר מעקב, הפרייתם, והזכריות הנקביות בגמטות טיפול

 . גמטות/עוברים של

 . הביולוגי המידע של והצגה ניתוח, תיעוד, ניטור, תצפית עבודות עם יחד רוטינית פעילות משלבת העבודה

 .   מהאקדמיה שותפים עם יחד או/ו ביחידה המתנהלת המחקרית בפעילות חלק לוקח הצוות

 :דרישות התפקיד

 חובה -הרפואה מדעי או החיים במדעי PhD או(  MSc) שני תואר -אקדמאית השכלה

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

 משמעותי יתרון -IVF במעבדת בעבודה קודם ניסיון

 יתרון -עוברית והתפתחות האדם רביית בתחום תיאורטי ידע

 39770 -מס' משרה

 

 

 

 

 

 

 

 פקיד/ת מוקד תפעול

 .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
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