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דרגה  38 - 36דירוג  13הנדסאים/טכנאים.
 100 :אחוז

:
:
:
:

פנימי

.81064840
מנהל עבודה אלקטרומכניקה/עיקור דוודים  - 1משרות.
שירותים טכניים  -משק
חדרה
בית חולים הלל יפה חדרה
דרגה  17 - 15דירוג  01מינהלי
או

תאור התפקיד :
ממונה על  2עובדים מקצועיים לפחות ,בבי"ח מ 301-מטות ומעלה.
ביצוע עבודות אחזקה בתחומי הריכוז המקצועי עפ"י הוראות כלליות מהממונה,
בע"פ או עפ"י הזמנות עבודה ,ובהתאם לסידורי העבודה הנקבעים על ידו/ה
)יומיים שבועיים ,חודשיים ואחזקה מתוכננת(.
עריכת אומדנים של עלויות העבודות והגשת ההערכות לממונה.
חלוקת העבודה בין העובדים עליהם ממונה ,בהתאם לצורך.
ביצוע עבודות בתחום הריכוז המקצועי ,בהתאם לצורך ,בשעות העבודה
הרגילות ובמשמרות.
דיווח לממונה על עבודות נדרשות בתחום האחזקה ,כתוצאה מסיורים במבני ביה"ח.
ביצוע תפקידים נוספים ,בתחום המקצועי ,בהתאם להוראות הממונה.
דרישות המשרה:
רישיונות:
-------------------------------להנדסאים וטכנאים  -רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים.
השכלה:
-------------------------------תיכונית ) 12שנ"ל(.

ובעל/ת הכשרה טכנית בתחום הרלוונטי לעבודתו/ה*.
ניסון:
-------------------------------לבעלי השכלה תיכונית  2 -שנות ניסיון בתחומי העיסוק של המשרה ,כמתואר
בתיאור המטלות בתיאור התפקיד או בתחומים שבהם קיימת זיקה למטלות אלה.
לטכנאים והנדסאים  -שנת ניסיון כמתואר לעיל.
ידע:
-------------------------------הכרת החוקים והתקנות הקשורית לעבודה.
שפות:
-------------------------------ידיעת השפה העברית.
ידיעת השפה האנגלית ,כדי קריאת ספרות מקצועית.
כישורים אישיים:
-------------------------------כושר ארגון וניהול.
כושר לקיום יחסי אנוש תקינים.
*הערות:
------------------------------- .1עובדים אשר ישובצו/יועסקו בתחום החשמל מחויבים ברישיון ,בהתאם
לתקנות החשמל )רשיונות( התשמ"ה  ,1985 -פרק שני :רישיונות.
 .2מנהלי עבודה בבנייה מחויבים בהסמכה ע"פ תקנות הבטיחות בעבודה
)עבודות בנייה( התשמ"ח  8891ותיקון משנת .8991
 .3מפעילי דוד קיטור ודוד הסקה מחויבים בתעודת מפעיל מוסמך ע"פ הדרישה
בתקנות הבטיחות בעבודה התש"ס  -תקנה .4
 .4מנהלי עבודה בגזים רפואיים מחויבים להיות בוגרי קורס הסמכה או הכשרה
בתחום הגזים הרפואיים ולאחר שעמדו בבחינה.
 .5בפרסום מכרז יצויין שם תחום העבודה.
הערות:

כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
המכרז פורסם ביום  :יד' בטבת ,תשע"ז )(12/01/2017
היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא  :כא' בטבת ,תשע"ז )(19/01/2017
ועדת הבוחנים תתכנס לא יאוחר מיום  :כ' בשבט ,תשע"ז 16/02/2017
המועד הסופי להתכנסות הוועדה יקבע בהתאם להתקדמות הטיפול במכרז ,הודעה על
המועד הסופי שנקבע תישלח למועמדים העומדים בתנאי הסף למכרז.
במכרזים פנימיים ,עד דרגה  20לא תתקיים ועדת בוחנים במקרה בו הוגשה מועמדות
אחת אשר אושרה ע"י הנהלת המשרד .ראה סעיף בתקשי"ר ) 11.426א(

* המשרד שומר לעצמו את הזכות לשנות מועד זה מטעמים מיוחדים שירשמו.

בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית ( הגשת מועמדות שאינה מקוונת
תתפשר 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  5ימים 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.

