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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 

  שליטה מלאה בoffice ובמערכות ביה"ח 

 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:

 חובה -תואר ראשון בביולוגיה/מדעי החיים או טבע/רפואה 

  תעודתGCP/CRA - בה.חו 

 יתרון. -תואר שני 

 יתרון.  -ידע בסטטיסטיקה 
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 בהצלחה!

  הכרה ויכולת עבודה מלאה בתוכנותOFFICE 

  39829מס' משרה 

 

 פקיד/ה קבלה ומיון

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

  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 

 :המשרה דרישות

 12 יתרון -תעודת מזכירות רפואית. חובה -שנות לימוד 

  יתרון -ניסיון בעבודת מזכירות בתחום הרפואה 

 שליטה מלאה בשפה העברית 

  יתרון -ידיעה של שפה נוספות 

  שליטה במחשב ובתוכנותOffice 

 כושר ארגון, תפעול וקידום תהליכים 

 תודעת שירות גבוהה 

  ויכולת עבודה בצוותתקשורת בין אישית טובה 

 יכולת ביטוי טובה בעל פה ובכתב 

 39528 -מס' משרה 

 

 מפקח/ת 

 ותקציב זמנים לוח על הקפדה תוך עבודה תהליכי על ובדגש ותשתיות בינוי פרוייקטי על בקרה ביצוע. 

 אחריותו בתחום הנדסיים טכניים פתרונות ומקדם הובלת. 

 והשלמתן עבודות ביצוע טיב על ותאחרי. 

 אחזקה ומוקד הרפרנטים, הצוותים ראשי בשיתוף עבודה תהליכי םואית. 

 הממונים עם תיאום תוך, לייעול ושינויים שיפורים ייזום והצעת. 

 (.חוץ וקבלני החולים בית עובדי) מקצוע בעלי הפעלת תוך מיוחדות בתקלות טיפול דיווח ווידוא 

 :המשרהדרישות 

  מוסמך בניין הנדסאיתעודת. 

 (.ההסמכה רשות.) והטכנאים ההנדסאים בפנקס רשום 

 גמר ועבודות הבניין בתחום שנים 3 של ניסיון. 

 ביצוע תכניות פי על עבודות וביצוע הבנה יכולת. 

 אוויר ומיזוג חשמל, אינסטלציה, בתחום ידע. 

 ה במערכות מלאה שליטה OFFICE. 
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 עובדים צוות על פיקוח,  ומנהיגות פיקוד כושר. 

 תקינים אנוש יחסי. 

 העברית השפה ידיעת. 

 72539 -מס' משרה 

 

 מסגר -עובד אחזקה

 הממונים להנחיות בהתאם, טכני המקצועי בתחום והתקנות תיקונים עבודות מבצע. 

 המתוכננות האחזקה מצוות כאחד פועל. 

 אלומיניום וחלונות דלתות והתאמות ותיקונים, מתכת חלקי או קונסטרוקציות מבצע. 

 מחשב בטפסי שביצע עבודות על ומדווח המקצוע מכללי כמתחייב שונות טכניות פעילויות יוזם. 

 שונים מתכת ואביזרי גלגלים, עגלות, מיטות תיקון 

 הממונים דרישות לפי נוספים תפקידים מבצע. 

 מנהליו להנחיות בהתאם כוננויות לבצע יידרש. 

 דרישות המשרה:

 מכנית במסגרות מקצועי ספר בית בוגר. 

 מלאכה בבית בעבודות שנים 3 של ניסיון. 

 מכניים ואביזרים קונסטרוקציות של תכניות בקריאת ידע. 

 כסף ובנתכי בברונזה בריתוך, ואוטוגני חשמלי בריתוך ניסיון. 

 טכני דיווח והגשת כתיבה כולל בעברית מלאה שליטה. 

 בצוות עבודה יכולת. 

 39769 מס' משרה 

 

 ית לסקטור רופאיםרפרנט/

 הנוכחות במערכת ותיקונים עבודה סידורי הקלדת 

 בקרה חות"דו הפקת 

 ח"ביה רופאי עם קשר - קהל קבלת 

 הנוכחות מערכת על חדשים לעובדים חודשיות הדרכות 
 

 :המשרהדרישות 

 יתרון -.ראשון תואר, חובה -מלאה בגרות 

 בתוכנות מלאה שליטה כולל מחשב ביישומי וידע היכרות OFFICE 

 ה מערכת הכרתSAP – יתרון  

  למידה מהירהיכולת 

 '39806משרה  מס 
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 ד"החלפה לחל -משרה זמנית -ת פיתוח משאבי אנושרכז/

 המקצועיים והקורסים ההשתלמויות מערך על אחריות. 

 ארגונית-פנים הדרכה תהליכי של וניהול בבנייה מעורבות. 

 ח"משוב בביהו ביצועים הערכות תהליך הובלת 

 ליחידה וקליטה החולים לבית חדש עובד של אוריינטציה תהליך ריכוז 

 אנוש משאבי ופיתוח הארגוני הפיתוח בתחום בפרויקטים שותפות. 

 בתחום האחריות נושאים לע ודיווח בקרה 

 :התפקיד דרישות

 חובה -החברה מדעי או פסיכולוגיה, עסקים מנהל, התנהגות מדעי, אנוש במשאבי ראשון תואר 

 והשתלמויות הדרכה תהליכי בניהול ניסיון. 

 יתרון -אנוש משאבי בתחום ניסיון 

 בצוות עבודה ויכולת טובים אנוש יחסי 

 פ"ובע בכתב גבוה ביטוי כושר 

 בתוכנות מלאה שליטה OFFICE  ,עם להיכרות עדיפות SAP 

  39808מס' משרה 

 זמניתמשרה  -'סגולה יחידת'ב לעבודה -ת/ת סוציאלי/עובד

 מאיר" הרפואי המרכז של הסוציאלי השרות בשיתוף חברתי לשוויון המשרד של ייחודית תכנית הנה סגולה יחידות תכנית" . 

 האשפוז במחלקות עבודה לצד מתנדבים והפעלת הכשרה, גיוס  - מתנדבים ניהול 

 ממוחשבים דוחות מערך ניהול  

 דרישות התפקיד:

 תואר ראשון בעבודה סוציאלית 

 והרווחה העבודה משרד של רישיון+  ת/סוציאלי ת/עובד של תעודה 

 ומשפחותיהם בקשישים הטיפול בתחום וידע מתנדבים וניהול הבריאות בתחום ניסיון לבעלי עדיפות . 

 החולים בבית מקצועי רב בצוות עבודה, משפחתית, פרטנית לעבודה יכולות , 

 39813 -מס' משרה 

 

 מנהל/ת פרויקטים ביחידת השירות

 ,בקרה וניטור שוטף של רמת השירות ושביעות רצון מטופלים במחלקות, כולל תצפיות, ראיונות, הפקת נתונים וניתוחם 
 הכנת מצגות וכו'

 ,ליווי מקצועי של הנהלות במחלקות היחידות בביצוע תהליכי שיפור בתחום חווית המטופל, סיוע באבחון, תצפיות, ראיונות 
 קרה, הכשרה והנחיית צוותים בהנחיה מקצועית של מנהלת השירות. גיבוש תכנית עבודה, יישום וב

  ,ריכוז הטיפול בחומרי מידע בשילוב איתור הצרכים, עריכת התוכן )עלונים, דפי מידע, מסכים דיגיטליים 
 פורטל מידע מחלקתי וכו'(.

 .תחזוקת פורטל השירות הפנימי והתכנים הרלוונטיים באתר האינטרנט החיצוני 

 צרכים, ניתוח נתונים,  -וש ויישום תכנית עבודה של המרכז הרפואי ושל המרחב בתחום השירות איתור סיוע בגיב 
 גיבוש הצעות ותכנית עבודה, בקרה אחר ביצוע.
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 .קיום קשרי עבודה עם גורמים רלוונטיים בבית החולים ובמחוז 

 .סיוע בתחומים אדמיניסטרטיביים למנהלת השירות 

 :דרישות התפקיד

 חובה.  -וניהול, מנהל עסקים ן במדעי ההתנהגות, החברה, התנהגות ארגונית, ניהול מערכות בריאות, תעשיהתואר ראשו 

  יתרון.-תואר שני 

 יתרון -שירות משלב האבחון ועד שלב היישום ניסיון מקצועי של שנתיים לפחות בהובלת שינוי, הכשרת צוותים, הובלת תהליכי שיפור 

  יתרון  -ניסיון במערכת הבריאות 

 .יכולת עבודה בסביבה מרובת משימות ובאינטראקציה מול ממשקים רבים 

 .יכולת התנסחות בכתב ובעל פה, לרבות ניסוח חומרי מידע והכנת מצגות 

  שליטה מלאה בכל יישומי אופיס(Word, PowerPoint, Excel). 

 נה וסיכום של חומר מקצועי ואיתור מידע באתרי אינטרנט בינלאומיים.יכולת קריאה, הב -שפת אם; אנגלית -שפות: עברית 

  39790מס' משרה 
 
 
 
 
 
 

  מולקולרית וירולוגיה+ מיקרוביולוגית מעבדה /תעובד

 (. ווירולוגיה מיקרוביולוגיה) בשגרה המעבדה בדיקות כל ביצוע 

 ובסיסי קליני במחקר והשתלבות מיקרוביולוגיות במעבדות הקיימים העבודה תחומי בכל התמחות. 

 דרישות התפקיד:

 ראשון תואר אקדמאית השכלה (Bsc)- חובה 

 שלישי תואר בעל או, הרפואית המעבדה מדעי או, ביוטכנולוגיה ,הרפואה במדעי, החיים במדעי -רצוי תואר שני (Ph.D.) 

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

 הבריאות משרד מטעם המיקרוביולוגיה בתחום בכיר מעבדה עובד )או כשירות לקבלת תעודה( במעמד הכרה תעודת  

 מולקולארית בביולוגיה ידע לבעלי עדיפות עם המיקרוביולוגית המעבדה בתחום התמחות או הכשרה רצוי. 

 בוריה על העברית השפה ידיעת. 

 פ"ובע בכתב ותקשורת מקצועית ספרות קריאת כדי האנגלית השפה ידיעת. 

 גבוהה שירות תודעתו טובים אנוש יחסי לקיים כושר.  

 78239 -מס' משרה 

 

 

 משרה חלקית -עובד/ת מעבדה  -תורן חוץ

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

  כחלק משגרת העבודה.הפעלת מערכות אבטחת איכות מתקדמות 

 .עיבוד נתוני הבדיקות והפצת תוצאותיהן לצוותים הרפואיים 
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 .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 ןרישיועובד מעבדה רפואית אקדמאי )תעודת הכרה במעמד 

 .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 

 ת עבודה בצוות.יחסי אנוש טובים ויכול 

 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

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

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

 במעבדת בעבודה קודם ניסיון IVF- משמעותי יתרון 

 יתרון -עוברית והתפתחות האדם רביית בתחום תיאורטי ידע 

 39770 -מס' משרה 

mailto:cv@clalit.org.il

