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ניתן לשלוח קו"ח 

 cv@clalit.org.ilלמייל 

בציון מס' המשרה/ 

 09-7600045בפקס 

 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 

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

 . ניצול תקציב בשירות האמבולטורי תוך עמידה בלו"ז 

  במרפאות חוץ כולל סידורי עבודה. מנהלניהול והנחיית צוות 

 .אחריות על שימוש בחייגן האוטומטי 

 :התפקיד דרישות

 חובה -תעודת בגרות מלאה 

 יתרון -רפואית ורישיון מטעם התמ"ת תעודת מזכירות 

  חובה -בתפקיד מזכירה רפואית קודםניסיון 

 יתרון -ניסיון בניהול עובדים 

  שליטה מלאה בoffice ובמערכות ביה"ח 

 ידיעה טובה של השפה העברית 

 יכולת הנעה ויוזמה ויחסי אנוש טובים 

 יכולת תפקוד עצמאית 

  40149מס' משרה 

 

 מכון הרנטגן -קבלת חוליםראש צוות 

 הראשי והרנטגנאי הרפואי המנהל', אדמינ מנהלת עם בשיתוף, השוטפת הפעילות ושיפור לביטוח עבודה תכניות וליווי לקיום אחריות. 

 לצוות מקצועי כסיוע, לקהל ישיר מענה ומתן חולים/מטופלים של ושחרור קבלה. 

 הממונה לדרישת בהתאם סטטיסטיים נתונים להכנת אחריות. 

 ועדכון יומנים.כגון דיווחי פעולות  -הפקה, בקרה ותיקון דוחות שגויים 

 לצוות מקצועי כסיוע, לקהל ישיר מענה ובמתן חולים/מטופלים של ושחרור בקבלה ישיר טיפול. 

 המכון עובדי של עבודה וסידור תורנויות על אחריות. 

 :דרישות התפקיד

 חובה -תעודת בגרות מלאה 

 יתרון -רפואית ורישיון מטעם התמ"ת תעודת מזכירות 

  חובה. -קהל פרונטאליתניסיון במתן שירות וקבלת 

 יתרון -ניסיון בניהול עובדים 

 .)ידיעת השפה העברית על בוריה ושליטה בשפות נוספות )עדיפות לאנגלית 

 ותוכנות מחשב בהפעלת ידע- Office 

 .יחסי אנוש מעולים, יכולת ניהול צוות וכשר ביטוי גבוה בכתב ובע"פ 

  28140מס' משרה 

mailto:cv@clalit.org.il


 

  

 

2  

 

ניתן לשלוח קו"ח 

 cv@clalit.org.ilלמייל 

בציון מס' המשרה/ 

 09-7600045בפקס 

 בהצלחה!

 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 

  ודיווח על הפעולות שבוצעו במערכות הממוחשבות.תיעוד 

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

 :התפקידדרישות 

 12 יתרון -תעודת מזכירות רפואיתחובה.  -שנות לימוד 

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

  יתרון -מזכירות בתחום הרפואה ניסיון בעבודת 

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

  שליטה במחשב ובתוכנותOffice 

 כושר ארגון, תפעול וקידום תהליכים 

 תקשורת בין אישית טובה ויכולת עבודה בצוות, תודעת שירות גבוהה 

 40075 -מס' משרה 

 

 חלקיתמשרה  -ת למכון הדימות/ה רפואי/מזכיר

  קבלה של חולים המופנים ממחלקות בית החולים כולל רפואה דחופה )מיונים(, מרפאות ומכונים, לקבלת שירותיMRI. 

 .קליטתם במערכת הרנטגן כולל זיהוי הנבדק, סימון מצבו במערכת, שיבוץ לחדר בדיקה, סימון הגעה והכנסתו לתור לבדיקה 

 ( קליטתם למערכת מינהל חולים של בית החולים ,)מוזמנים מבחוץ( קבלה של נבדקים אמבולטורייםATD.ומערכת הרנטגן ) 

 של אי  טיפול בפניות והזמנות לבדיקות מגורמים פנימיים או חיצוניים )קבלת הזמנות ממוחשבות, זיהוי הבדיקה הנדרשת, פנייה לרופא המפנה במקרים

 , העברה של בדיקות לאישור מקדים של רדיולוג(.התאמה בנתוני ההפניה

 .מענה טלפוני לפניות של נבדקים, רופאים וצוותים רפואיים בבית החולים או מחוץ לו 

 .קביעת תורים לבדיקות אמבולטוריות 

 .צריבת בדיקות דימות על גבי דיסקים לנבדקים המבקשים זאת 

  ומחוץ לו )רופאים, צוות סיעודי, מזכירות מחלקה, קופות חולים בקהילה(.קיום קשרי עבודה טובים עם גורמים מתוך בית החולים 

  ומנהלשיתוף פעולה שוטף עם צוות מחלקת הדימות: רדיולוגים, רנטגנאים, סיעוד. 

 

 דרישות התפקיד

 חובה -תעודת בגרות מלאה 

 חובה -, כולל  לילות שבת וחגנכונות לעבודה במשמרות 

 יתרון -תעודת מזכירות רפואית 

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

  שליטה במחשב ובתוכנותOffice 

 תקשורת בין אישית טובה ויכולת עבודה בצוות, תודעת שירות גבוהה 

 יכולת ביטוי טובה בעל פה ובכתב 

  39994מס' משרה 
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ניתן לשלוח קו"ח 

 cv@clalit.org.ilלמייל 

בציון מס' המשרה/ 

 09-7600045בפקס 

 בהצלחה!

 רכז/ת ועדת הלסינקי

 .מתן שירות ועבודה אדמיניסטרטיבית בשיתוף עם מספר ממשקים: קשר עם רופאים, מתאמות משרד הבריאות וחברות מסחריות 

  עד לקבלת ההחלטות ובהמשך ריכוז הבקשות לניסויים קליניים הכולל מעבר על החומר לעומקו וטיפול פרטני, בדיקת התאמה לנהלי הרגולציה, כתיבת דיון
 הטיפול בהתאם לצורך.

 .ריכוז הטיפול המנהלי הכרוך בכינוס הוועדה, הכנת החומר לדיונים, רישום פרוטוקולים, החלטות ואישורים ומעקב אחר ביצועם 

 .אחריות לארגון, תקצוב, תאום ומעקב אחר הפעילות בתחום 

 של הוועדה עם גופים מממנים. ריכוז הפעילות המנהלית הקשורה להתקשרויות מסחריות 

 .ריכוז וניהול קבצי המידע הממוחשבים הקשורים בוועדת הלסינקי + עדכון וסיוע לנוגעים בדבר בשימוש במאגרי המידע 

 .קיום קשרים עם חוקרים, עם חברות התרופות בארץ ובעולם ומענה לפניות בכתב ובע"פ בנושאים שבתחומי האחריות 

 דרישות התפקיד:

 חובה -ון במדעים או פסיכולוגיהתואר ראש 

  קורסGCP/CRA - חובה 

 עדיפות לבעלי ניסיון או רקע בתחום מחקר רפואי או לבעלי ניסיון בריכוז וועדות  -ניסיון של עד כשנתיים 

 מקצועיות או בכתיבת מאמרים ו/או כתיבה מדעית.

  .תקשורת בינאישית מצוינת, סדר וארגון, אנגלית ברמה גבוה, יכולת הבנה בין עיקר לתפל, יכולת עבודה עצמאית ובצוות 

 40191 -מס' משרה 
  
 

 וזמנית משרה חלקית -פיזיותרפיסט/ית

 ת הרופאלאבחנ 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 בתקן או תורן/נית חוץ -טכנאי/ת רנטגן

 

 הממונה הנחיות לפי שונות דימות פעולות ביצוע. 

 לסוגו בהתאם, הצילום לביצוע והמכשור הנבדק הכנת. 

 לארכיון העברתםו הדיגיטלית במערכת הצילומים עיבוד PACS. 

 ובמערכת ההזמנה בטופס הבדיקה ביצוע על דיווח RIS. 

 בו תקלות על יידועו השוטפת פעילותו להבטיח כדי, משתמש בו מכשורביצוע בדיקות שגרתיות ל. 

 הממונה הוראות לפי, המקצועי בתחום, נוספים תפקידים ביצוע. 

 :דרישות התפקיד

 חובה -לרנטגן ס"בי ת/בוגר � -והדמיה רנטגנאות לימודי 
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ניתן לשלוח קו"ח 

 cv@clalit.org.ilלמייל 

בציון מס' המשרה/ 

 09-7600045בפקס 

 בהצלחה!

 ממוחשבות מידע במערכות השימוש הכרת. 

 מקצועי חומר קריאת כדי ואנגלית בוריה על העברית השפה ידיעת. 

 בתחום העבודה מגוון  עם היכרות. 

 טובים אנוש יחסי. 

  40011מס' משרה 
 

 משרה חלקית -עובד/ת מעבדה  -חוץ /ניתתורן

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

 .הפעלת מערכות אבטחת איכות מתקדמות כחלק משגרת העבודה 

 .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. 

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

 .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 

 79139 -מס' משרה 

 

 

  מעבדה /תעובד

 המעבדה נהלי פי ועל מיטבית מקצועית ברמה הנדרשות הבדיקות ביצוע. 

 למכשירי איכות בקרות ביצוע על ת/אחראי POCT. 

 העבודה משגרת כחלק מתקדמות איכות אבטחת מערכות הפעלת. 

 הרפואיים לצוותים תוצאותיהן והפצת הבדיקות נתוני עיבוד.  

 :דרישות התפקיד

 הרפואית המעבדה מדעי או הרפואה מדעי, החיים במדעי שני או ראשון תואר  -אקדמאית השכלה. 

 הבריאות משרד מטעם, רפואית במעבדה( /תאקדמאי רפואית מעבדה /תעובד) עיסוק רישיון. 

 הרלוונטים ובמכשור בציוד ידע. 

 בורייה על העברית השפה ידיעת. 

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

 וארגון ניהול כושר. 

 טובים אנוש יחסי לקיים כושר. 

 .תודעת שירות גבוהה 

 40361 -מס' משרה 

 

 לגנטיקה מולקולרית במכון הגנטיעובד/ת מעבדה 
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ניתן לשלוח קו"ח 

 cv@clalit.org.ilלמייל 

בציון מס' המשרה/ 

 09-7600045בפקס 

 בהצלחה!

 לאבחון מחלות גנטיות.עבודה בשיטות מולקולריות מתקדמות 

 :דרישות התפקיד

 בביולוגיה (יתרון) או שני (חובה) תואר ראשון 

 ניסיון בביולוגיה מולקולרית 

 40278 -מס' משרה 

 

 מעבדה מיקרוביולוגיתעובד/ת 

 .)ביצוע כל בדיקות המעבדה בשגרה )מיקרוביולוגיה ווירולוגיה 

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

 דרישות התפקיד:

 ( השכלה אקדמאית תואר ראשוןBsc)- חובה 

  ,תואר שני במדעי החיים, במדעי הרפואה( ביוטכנולוגיה, או מדעי המעבדה הרפואית, או בעל תואר שלישיPh.D )- יתרון 

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

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

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

 .ידיעת השפה העברית על בוריה וידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית ותקשורת בכתב ובע"פ 

 .כושר לקיים יחסי אנוש טובים ותודעת שירות גבוהה 

 39782 -מס' משרה 

 
 

 תחום מעבדה המטולוגיתעובד/ת/מרכז/ת 

 אחריות על תחום ההמטולוגיה המולקולארית 

 ביצוע בדיקות רוטיניות במעבדה ההמטולוגית 

 פיתוח בדיקות חדשות 

 השתתפות בפרויקטים מחקריים 

 אחריות על תהליכי בקרת איכות 
 

 דרישות התפקיד:

 תואר שני  -השכלה אקדמאית(MS.c.) לפחות ( במדעי החיים, מדעי הרפואה או מדעי המעבדה הרפואית. רצוי תואר שלישיPh.D..) 

 חובה -רישיון עיסוק )כעובד/ת מעבדה רפואית אקדמאי/ת( במעבדה רפואית, מטעם משרד הבריאות 

 חובה -תעודת הכרה במעמד עובד/ת מעבדה בכיר/ה מטעם משרד הבריאות או כשירות לקבלת התעודה 

 התמחות בתחום המעבדה ההמטולוגית. רצוי הכשרה או 

  םהרלוונטייידע בציוד ובמכשור. 

  בוריהידיעת השפה העברית על. 

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

 .כושר ניהול וארגון 

 .כושר לקיים יחסי אנוש טובים 

 .תודעת שירות גבוהה 

 40012 -מס' משרה 
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ניתן לשלוח קו"ח 

 cv@clalit.org.ilלמייל 

בציון מס' המשרה/ 

 09-7600045בפקס 

 בהצלחה!

 

 עובד/ת אספקה סטרילית

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

 רות לכלל יחידות בית החולים. מתן שי 

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

  .בדיקת הציוד שיוצא ממכונת הניקוי ואריזת הרשתות לקראת סטריליזציה 

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

 .שינוע הרשתות הסטריליות למחלקות היעד שלהן 

 דרישות התפקיד:

 ( 12 -11השכלה תיכונית .)יש להעביר את התעודה הרלוונטית בצירוף קו"ח -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 

  .דיוק וטביעת עין טובה לפרטים 

 יחסים בין אישים טובים ושיתוף פעולה בצוות 

 רישיון נהיגה בתוקף 

 ימים בשבוע( 5-6אשון עד שבת )נכונות למשמרות בוקר/ ערב / סופ"ש בוקר, ר 

 39392 -מס' משרה 

 

 

 

 

 משרה זמנית וחלקית -עובד/ת סוציאלי/ת

 היעד אוכלוסיית של הייחודיים הצרכים איתור  

 ומערכתיות משפחתיות, קבוצתיות, פרטניות התערבויות ביצוע.  

 דרישות התפקיד:

 חובה -(.והרווחה העבודה משרד) מומחה או כשיר ס"עו - סוציאלית בעבודה עיסוק רישיון+ סוציאלית בעבודה ראשון תואר 

 בוריה על העברית השפה ידיעת. 

 מקצועית ספרות קריאת כדי האנגלית בשפה שליטה. 

 צוות עבודת יכולת. 

 פ"ובע בכתב הבעה יכולת. 

 .תודעת שירות גבוהה 

 39094 -מס' משרה 

 

 סגן/נית מנהלת משק וניקיון

 אחריות לפיקוח ובקרה של עבודות המשק, תיעוד, בדיקה ומעקב אחר שעות עבודה של עובדי הניקיון 

 דיווח על תקלות וטיפול בתלונות מלקוחות פנים וחוץ 
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ניתן לשלוח קו"ח 

 cv@clalit.org.ilלמייל 

בציון מס' המשרה/ 

 09-7600045בפקס 

 בהצלחה!

  וקיום בירורים עם העובדים בנושאים הנ"ל.הכוונה והדרכה של העובדים הכפופים לה/ו בנושא משק וניקיון 

 ניקיון ביחידות השונות עפ"י הצרכים לרבות החלפות, היעדרויות מחלות וכו'.-אדם עובדי משק-ביצוע וויסות, בשיתוף עם מנהלת המשק, של כוח 

 .אישור החלפת ציוד משקי שהתבלה בתאום עם מנהלת המשק 

 ות הממונה.הכנות לאירועים שונים בהתאם לנסיבות והנחי 

 .ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצרכים 

  
 דרישות התפקיד:

 

  החוב -שנות לימוד 12בוגר/ת 

 חובה -בעל/ת תעודה מוכרת בתחום משק בית 

 חובה -נכונות לעבודה במשמרות, לילות, שבתות וחגים 

 .ידיעת השפה העברית על בוריה ורצויה שפה לועזית נוספת 

  מקצועי עדכניידע במערכות ממוחשבות+ ידע 

 כושר לקיים יחסי עבודה ואנוש תקינים 

 כושר לפקח על צוות עובדים 

 כושר ניהול וארגון, תכנון והדרכה 

 יכולת ביטוי בכתב ובע"פ 

 39817 -מס' משרה 

 

 סגן/נית מנהלת רשומות רפואיות

 .סיוע למנהלת הרשומות והמידע רפואי בבי"ח בניהול המערכת ומילוי מקומה בעת הצורך 

 על עבודתן של מזכירות מערך האשפוז, הדרכתן ופתרון בעיות מקצועיות המתעוררות, בהתאם לצורך. פיקוח 

 .טיפול בשיבוץ והחלפות של מזכירות מערך האשפוז בתיאום עם הממונה 

 .עזרה בכל הפעילות הקשורה לאיסוף, עיבוד, אחזקה ושליפה של המידע הרפואי על המטופל מיחידות ביה"ח בהתאם לנהלים 

 .סיוע בביצוע בקרה איכותית וכמותית של הרישום הרפואי המתקבל מיחידות ביה"ח, לטובת ריכוז הנתונים הרפואיים המצטברים על החולה 

 ורך ביצוע העברה, בתיאום עם הממונה, של מידע רפואי בכתב ובע"פ מתוך רשומות פרטניות לגורמים המוסמכים לקבלו בביה"ח ומחוצה לו, בהתאם לצ
 קיימים. ולנהלים

 .השתתפות בביצוע עיבודים סטטיסטיים רפואיים ומנהליים לצרכי טיפול, מחקר ומנהל רפואי, מתוך מאגרי המידע הרפואי 

 .סיוע בקליטת עובדים חדשים, הדרכתם והערכת כשירותם המקצועית + המלצה לממונה על אפשרות לשבצם דרך קבע 

  .השתתפות בהדרכה וייעוץ לצוותים רפואיים ופרא רפואיים בהליכי הרישום והתיעוד הרפואי.השתתפות בארגון השתלמויות מקצועיות לכפופים 
 

 דרישות התפקיד:

 

 חובה -חובה, תעודת מזכירות רפואית ורשמים רפואיים + תעודה מהתמ"ת -תעודת בגרות מלאה 

  יתרון -תואר ראשון 

  יתרון משמעותי -שנים בתפקיד משמעותי במערכת הבריאות 3ניסיון קודם של לפחות 

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

 .הכרת החוקים והתקנות הקשורים לעבודתו לצד ידע בשימוש בתוכנות מחשב בתחום 

 .בעל/ת תודעת שירות גבוהה ויחסי אנוש טובים 

   

 40339 -מס' משרה 

  

 סגן/נית מנהל מטבח

 .עזרה למנהל המטבח בביצוע משימות המטבח השונות 

 .אחריות על חדר חלוקת המזון, הכנת ארוחות ע"פ הדיאטות, כמויות כלים נכונות, פס תקין ועוד. עבודה שוטפת מול שף וסגן שף 
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ניתן לשלוח קו"ח 

 cv@clalit.org.ilלמייל 

בציון מס' המשרה/ 

 09-7600045בפקס 

 בהצלחה!

  ההספקה, אחריות על ספירת מלאי חודשית של כלי ההגשה.בדיקת טיב והתאמה כמותית של 

 .ביצוע בקרה במטבח ובמחלקות לגבי טיב המזון, הכמות וכלי האוכל 

 .אחריות לחלוקת האוכל למחלקות לאחסון העודפים במחסני הקירור 

 .)'אחריות על עבודות הניקיון ועל אחזקת תקלות במטבח ובחדר האוכל )כלים, רצפות וכו 

  למשמרת ערב הוצאת הארוחה למחלקות ולחדר האוכל.אחריות 

 .ניהול העובדים במחלקות, ניהול אחראי המשמרת, בדיקת נוכחות הצוות והכנת סידור העבודה 

 .מילוי מקומו של מנהל המטבח בהיעדרו 

 ימים בשבוע, כולל שבת וחג 6, 6-15עבודה בשעות 

 דרישות התפקיד:

  תעודת סיום קורס מנהל/ת משק או הסמכה במקצועות כלכלת הבית או בוגר/ת המדרשה לתזונה 
 חובה -או בעל/ת השכלה מקבילה בחו"ל 

  חובה -שנו"ל 12בוגר/ת 

 יתרון לבעלי/ות השכלה אקדמאית בתחומי המזון או במנהע"ס 

 כושר לפקח על צוות עובדים מקצועיים ובלתי מקצועיים 

 40323 -מס' משרה 
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