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 509 : 'מכרז מס
 

 ת  מכון רנטגן אבחון/מנהל : תואר המשרה
 

 )09(חדרה, " הלל יפה"מרכז רפואי  : מקום העבודה
 משרד הבריאות

 
 הרופאים : דירוג

 
  של דירוג הרופאים7-9 : הדרגה

 
ח בהתאם "מנהלי של מכון מקצועי רפואי בביאחראי לניהול מקצועי ו : תיאור התפקידים

 .ח "למדיניות משרד הבריאות והנהלת ביה
מפקח על עבודתם של העובדים במכון במטרה להבטיח גיוס רצוף ותמידי של השירותים 

 .הרפואיים למטופלים
אחראי למתן יעוץ וטיפול לחולים המופנים אל המכון ולחולים במחלקות הזקוקים לטיפול 

 .ניתן במכון המקצועי ה
מאשר אבחנות ותכניות טיפוליות המוצעות , מקבל דיווח על מהלך הטיפול במופנים למכון

 .במקרים מיוחדים, מבצע אבחונים וטיפולים . י הצוות או מחליט על שינויים בהן"ע
מייעץ  לצוות המקצועי ופותר בעיות , מקיים פגישות צוותיות סדירות עם הצוות במכון 

 .בהתאם לצורך , המתעוררות 
ברורות  ושוטפות המפרטות את כל המידע הקשור , אחראי לניהול רשומות עדכניות 

 .במכון , לטיפול בחולה 
לתיאום עבודת המכון עם יתר שירותי , משתתף בפגישות של אחראים לנושאים רפואיים 

 .ח "ביה
 .ח בתחום נושא המכון "מייעץ ליחידות ביה

 .אחזקתו התקינה וניצולו היעיל  , אחראי לתקינות הציוד במכון
י הנהלים "לפי החוק ועפ, מוסר מידע הקשור במטופל לממונה ולכל גורם המוסמך לקבלו 

 .המאושרים 
 .מארגן ויוזם השתלמויות מקצועיות לצוות המקצועי 

כפי שבאות לביטוי , מעיין ועוקב באופן שוטף אחר ההתפתחויות המדעיות בתחום עבודתו 
 .לשם יישומן בעבודתו, צועית בספרות המק

פרסום תוצאותיהם , איסוף החומר הדרוש להם , יוזם מחקרים רפואיים בנושא המכון 
 .בתיאום עם הממונה , ויישומם בעבודה 

 .לפי הוראות הממונה, מבצע תפקידים נוספים בתחום המקצועי 
 

רשיון של רופא מומחה ברדיולוגיה .  רשיון ישראלי לעסוק ברפואה  : דרישות המשרה
 .אבחנתית 
 . שנים לאחר קבלת תואר מומחה 3נסיון של 

 .ידיעת השפה העברית ושפה לועזית כדי כתיבת וקריאת ספרות מקצועית המקובלת בארץ 
 .ם כושר לניהול והדרכת צוות עובדי

 
  :הערות

 .במשרה מועסק עובד.  1
 .מועמד שייבחר יהיה חייב לגור בקרבת מקום העבודה כבר בתקופת הנסיון .  2
 
 
 
 

 :היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא
 )8.7.2007(ז  "בתמוז תשס' כב

 ,בקשות למכרז זה יש להפנות אל
 6705985-02: 'טל,  ירושלים 2בן טבאי ,משרד ראשי,משרד הבריאות
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יחד עם תרגום מוסמך (בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד , על המועמדים לדאוג שבקשותיהם
 5לפי סעיף . (לא יאוחר מהתאריך שנקבע, יגיעו כאמור לעיל) אם הם ערוכים בלועזית, לעברית

 )1בכללים בעמוד 
 .חשבוןבקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה ב


