
פומבי 49910 : מכרז מספר          

משרה זו מיועדת לבדואים
.80015827 : מס' המשרה

רופא/ה מתמחה בבריה"צ (מגזר בדואי)  1 - משרות. : תואר המשרה

יחידת רופא/ת המחוז (דרום) : היחידה 

באר שבע : המקום 

לשכת הבריאות מחוז הדרום : המשרד

דרגה 2 - 3 דירוג 31 רופאים. : הדרגה 

100 אחוז : חלקיות  

תאור התפקיד :                 

אחריות לתכנון, ביצוע, ריכוז נתונים אפידמיולוגיים, סקרים, מחקרים וכתיבת
דוחות בשדה בהנחיית ובהדרכת הממונה במסגרת לשכת בריאות מחוזית.

השתתפות בדיון ותכנון מדיניות לשכת הבריאות .

ארגון וטיפול בנושאים הרלוונטים בתחומי פעילות ואחריות לשכת הבריאות,
כגון: בריאות האם והילד, אפידמיולוגיה של מחלות מדבקות ומחלות כרוניות,

בריאות הסביבה ותברואת המזון, מינהל בריאות הציבור ועוד.

קיום קשר עם גורמים מקצועיים, רפואיים ואחרים במחוז, בתיאום עם הממונה.

השתתפות בחקירות אפידמיולוגיות של אירועי התפרצות תחלואה במחוז.

השתתפות בפעולות הסברה, פיקוח ובקרה בתחומי האחריות של לשכת הבריאות
המחוזית, כגון: במוסדות האשפוז, בטיפות חלב ובבתי ספר, במפעלים לייצור

מזון וכד', בתיאום, בהדרכת ובהנחיית הממונה.

השתתפות בפעולות הדרכה והשתלמות בהנחיית הממונה ובתיאום עמו.

ביצוע תפקידים נוספים בתחום המקצועי בהתאם להנחיות הממונה.

דרישות המשרה:

  רישיונות:
----------------------------------------  

    רשיון ישראלי לעסוק ברפואה.

  ניסיון:



----------------------------------------  
    רצוי ניסיון ופרסומים בתחום האפידמיולוגיה או

    המחקר הרפואי.

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

    ידיעת השפה העברית.
    ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית.

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

     יכולת אבחון וזיהוי צרכים.
     כושר תכנון וארגון.

     כושר פיקוח ובקרה.
     חקרנות ויכולת ללמידה עצמית ברמה גבוהה.

הערה:
העסקה במשרה מוגבלת לתקופת ההתמחות בבריה"צ.

הערות:
 

משרה זו מיועדת לבדואים
כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך

סיכום דרישות מסמכים:
-------------------
-------------------

1)  קורות חיים.
2)  רישיון ישראלי לעסוק ברפואה.

------------------
-------------------



המכרז פורסם ביום : כה' באב, תשע"ז (17/08/2017)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : ט' באלול, תשע"ז (31/08/2017)

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. 
  
 


