
פומבי 49941 : מכרז מספר          

.81011937 : מס' המשרה

מפקח/ת / מפקח/ת בכיר/ה בריה"ס בקרה בגריא  1 - משרות. : תואר המשרה

גריאטריה מחוזית / איזורית : היחידה 

רמלה : המקום 

לשכת הבריאות מחוז המרכז : המשרד

או דרגה 37 - 41 דירוג 12 מהנדסים

או דרגה 37 - 41 דירוג 13 הנדסאים/טכנאים

דרגה 37 - 41 דירוג 11 מח"ר

: הדרגה 

100 אחוז : חלקיות  

תאור התפקיד :                 

אחריות על הבקרה בתחום התברואתי, בבתי חולים גריאטריים סיעודיים, במסגרת
לשכת הבריאות המחוזית.

פיקוח על נושאי בריאות הסביבה, בהתאם להנחיות המפקח המחוזי/נפתי לבריאות
הסביבה והממונה.

ביצוע סקירות ובדיקות תברואתיות של תנאי וצורכי בריאות הסביבה במוסדות
הגריאטריים.

ביצוע מעקב אחר הפעולות המתבצעות במוסד, בנושאי בריאות הסביבה.

כתיבת דו"חות בקרה והעברתם לממונה על הבקרה וללשכת הבריאות.

השתתפות בפעולות נוספות במסגרת פעילות הגריאטר המחוזי בלשכת הבריאות.

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

דרישות המשרה:

השכלה:
---------------------------------------- 

  הנדסאים או בעלי תואר אקדמי בתחומי הסביבה, הנדסת הסביבה ובריאות הסביבה,
  או הנדסה אזרחית, או הנדסה כימית, או הנדסת מים, או הנדסה חקלאית,
  או הנדסת ביוטכנולוגיה, או הנדסת מזון, או מדעי הטבע, או מדעי החיים,

  או בריאות הציבור או מדעי המזון.



  או בעלי תואר אקדמי בגיאוגרפיה או אדריכלות, עם התמחות בנושאי בריאות
  הסביבה או תכנון עירוני.

רשיונות:
----------------------------------------

   להנדסאי - תעודת הכרה מטעם רשות ההסמכה של הסתדרות ההנדסאים והטכנאים.

שפות:
----------------------------------------
   כושר ביטוי בעברית בכתב ובע"פ ברמה גבוהה.

   כושר ביטוי באנגלית בכתב ובע"פ.

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

   כושר תיאום וארגון.
   כושר ניהול משא ומתן.

   כושר לקיים יחסי אנוש תקינים.

הערות:
 

המשרה היא בלתי צמיתה
כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך

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

1) קורות חיים.
2) תעודות השכלה כמצוין מעלה בדרישות ההשכלה.

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

המכרז פורסם ביום : כח' באב, תשע"ז (20/08/2017)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : ה' באלול, תשע"ז (27/08/2017)

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. 
  
 


