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: 24431  -  פומבימכרז מספר

                               

:  81027451מס’ המשרה בתקן

: מנהל תחום (קנביס רפואי) -   1   משרות.תאור המשרה

: מח’ להסדרת ופיקוח מערך אספקת קנביס רפואיהיחידה

: ירושליםהמקום

: משרד הבריאותהמשרד

:  40 -42  של דירוג  11 מח"רהדרגה

: 100 אחוזחלקיות

תאור התפקיד:
ניהול תחום הסדרה, הפעלה ופיקוח על המערך לאספקת קנביס לשימוש רפואי,

בהתאם להוראות "האמנה היחידה לסמים נרקוטים 1961" ופקודת הסמים
המסוכנים, התשל"ג 1973 במסגרת המחלקה לקנביס רפואי.

בחינת בקשות והמלצה לממונה על מתן רישיונות ליבוא ולגידול קנביס רפואי,
על פי פקודת הסמים המסוכנים ובכפוף להמלצת משטרת ישראל.

ביצוע פעילות מול הגורמים הרלוונטיים בארץ ובחו"ל לקבלת אישורים ליבוא של
קנביס לצרכים רפואיים, בהתאם להוראות האמנה הבינלאומית.

השתתפות בגיבוש המדיניות והעקרונות להסדרת נושא הרכש וההחזקה בקנביס רפואי
ואחריות לביצועה.

השתתפות בתכנון והסדרה של מערך האספקה הארצי באמצעות מוסדות רפואיים ובתי
מרקחת מורשים ובביצוע בקרה על פעילותם.

הכנת דוחות ביקורת  המלצה על נקיטת צעדים לתיקון ליקויים ועדכון הנהלים
וההנחיות על פי הנדרש.

השתתפות בבניית והפעלת מערך הכשרה למטופלים, למטפלים ולגורמים רלוונטיים
נוספים הקשורים במערך האספקה.

ייזום והובלה פיתוח מערך המחשוב ומאגרי המידע בתחומי האחריות ועדכון המידע
במערכות הממוחשבות.

ריכוז בניית תוכניות העבודה של המחלקה ומעקב אחר ביצוען ואחר השגת
היעדים שנקבעו.

השתתפות בקביעה והטמעה של נוהלי עבודה והנחיות לגורמי פנים וחוץ בתחומי
האחריות.

אחריות לתכנון ושיפור תהליכי העבודה להבטחת יעילות בהפעלה ובפיקוח על
אספקת הקנביס.

מתן מענה לפניות מגדלים ויבואנים וגורמים נוספים הקשורים במערך האספקה.

ריכוז נתונים, כתיבת דוחות והעברת דיווחים לגורמים בארץ ובחו"ל על הפעילות
בתחומי האחוריות, על פי הנחיות הממונה ובהתאם להוראות האמנה הבינלאומית.

השתתפות וריכוז ועדות מקצועיות בתחומי האחריות, על פי הנחיות הממונה.



מילוי תפקידים נוספים בתחום המקצועי, ע"פ הנחיות הממונה.

דרישות המשרה:
  השכלה:

----------------------------------------  
    השכלה אקדמית (תואר ראשון).

  ניסיון:
----------------------------------------  

    ניסיון של שלוש שנים בעבודה במערכות בעלות מורכבות גבוהה
    בתחום הלוגיסטיקה, או בתחום הסחר הרכש והשיווק או בפיקוח ובקרה.

  ידע:
----------------------------------------  

    ידע בנושא רכש או שיווק.
    ידע וניסיון בשימוש במערכות מידע ובמאגרי מידע ממוחשבים.

    הכרת מערכת הבריאות ודרכי פעילותה.

  שפות:
---------------------------------------  

    ידיעת השפה העברית והאנגלית כדי ביטוי בכתב ובע"פ
    וכדי קריאת ספרות מקצועית.

  כישורים אישיים:
---------------------------------------  

    יכולת ניהול וארגון ברמה גבוהה.
    יכולת פיקוח בקרה ותיאום.

    יכולת ליצירת קשרי עבודה ושיתופי פעולה עם גורמים שונים.
    יושרה והתנהגות אתית בעבודה.

    יכולת ניהול מו"מ.
    יכולת גבוהה לתקשורת בינאישית.

הערות:
המשרה היא בלתי צמיתה עובד הבא מחוץ לשירות המדינה יועסק לפי חוזה מיוחד.

מועמדים למשרה זו ייבחנו במבחני כושר כלליים בכתב.
ראה הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו בכתב.

כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
המכרז פורסם ביום: ל’ באב, תשע"ג (06/08/2013)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא: יג’ באלול, תשע"ג ( 19/08/2013)
______________________________________________________________

בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית ( הגשת מועמדות  שאינה מקוונת
תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו- במקרה זה יש להגיש המועמדות  והטפסים הנלווים

למשרד הרלוונטי).
על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס "שאלון המועמד" המקוון ולצרף  תעודות השכלה ממוסד
להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש  ואושר כשקול לתואר

מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל, כל זאת  על פי דרישות ההשכלה
הנדרשות במכרז.

בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו
בטופס "שאלון המועמד" המקוון, כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים  הרלוונטיים לתפקיד

המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על  כל  עניין הקשור
בהתאמה למשרה.

במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם  יתקבלו המסמכים
תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים, אחרת תראה  המועמדות

כמבוטלת.
בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.



במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך  ההליכים במכרז עליך
לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית.


