
פומבי 48642 : מכרז מספר          

.81069741 : מס' המשרה

רכז/ת ארצי/ת פיקוח תנאי יצור נאותים(קנבי  1 - משרות. : תואר המשרה

מח' להסדרת ופיקוח מערך אספקת קנביס רפואי : היחידה 

ירושלים : המקום 

משרד הבריאות : המשרד

או דרגה א1 - א3 דירוג 33 ביוכימאי-מיקרובי

או דרגה א1 - א3 דירוג 34 רוקחים

דרגה 40 - 42 דירוג 12 מהנדסים

: הדרגה 

100 אחוז : חלקיות  

תאור התפקיד :                 

פיקוח על יצרני ויבואני תרופות ותכשירים ניסיוניים ועל מעבדות שירות
לבדיקת תרופות, בישראל ובחו"ל, בכל הנוגע לתנאי ייצור נאותים של תכשירים

רפואיים.

ביצוע ביקורות באתרי החברות וכותב דוחות בקרה, בהתאם לנהלים ולסטנדרטים
המקצועיים, תוך פירוט ליקויים שנתגלו ודרישה לפעולות מתקנות.

ביצוע בקרה אחר ביצוע הפעולות המתקנות כמתחייב ממצאי הביקורת.

הנפקת אישורי יצרן/יבואן ואישורי תנאי ייצור נאותים לחברות, בהתאם
לנהלים, לסטנדרטים ולהנחיות המקצועיות.

השתתפות בגיבוש נהלים סטנדרטים והנחיות בתחומי אחריותו/ה.

ביצוע מעקב אחר ביצוע הצעדים הנדרשים בעקבות הודעה על פגמים שנתגלו
באיכות תרופות, בהתאם להנחיות הממונה.

התעדכנות בידע המקצועי בתחומו/ה באמצעות השתלמויות וקריאת ספרות מקצועית.

קיום קשר עם גורמי פנים וחוץ לתיאום מקצועי בתחומי אחריותו/ה.

ביצוע תפקידים נוספים בתחום המקצועי בהתאם להנחיות הממונה.

דרישות המשרה:

  השכלה:



----------------------------------------  
     תואר ראשון במדעי הטבע או ברוקחות או בהנדסת כימיה או בביוטכנולוגיה.

     רצוי תואר שני.

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

     ניסיון מקצועי בתחום תעשיית התרופות או בהבטחת איכות או
     בקרת איכות של תרופות או ברגולציה של תרופות לפי הפירוט

     שלהלן:

     לבעלי תואר שני - 3 שנים ניסיון כנ"ל.
     לבעלי תואר ראשון - 5 שנים ניסיון כנ"ל.

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

     רצויה הכרת החוקים והתקנות הקשורים בתפקיד.
     רצוי ידע מקצועי בנושא תנאי ייצור נאותים של תרופות.

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

     יכולת ביטוי בכתב ובע"פ ברמה גבוהה בשפה העברית והאנגלית.
     ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית.

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

     יכולת בקרה ופיקוח.
     יכולת ניידות ונכונות לביצוע ביקורות באתרי

     ייצור מרוחקים, לרבות נסיעות לחו"ל.
     יכולת ניהול מו"מ.

     יכולת גבוהה לעבודת צוות ולתקשורת בינאישית.

הערות:
 

________________________________________
________________________________________

סיכום דרישות מסמכים:
1.  קורות חיים



2.  תעודת השכלה כמצוין מעלה בדרישות ההשכלה במשרה
3.  להוכחת דרישות הניסיון נדרש אישור העסקה כולל לוגו, חתימה,

 פירוט תאריכי העסקה, היקף משרה ופירוט התפקידים ותחומי האחריות בתפקיד.

________________________________________
________________________________________

כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
המכרז פורסם ביום : כח' בסיון, תשע"ז (22/06/2017)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : ה' בתמוז, תשע"ז (29/06/2017)

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 בארץבהנרכש 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. 
  
 


