
פומבי71347:מכרז מספר

81081876:מס' המשרה
מרכז/ת תחום (אפיון אימונולוגי של התאים)  1 - משרות.:תואר המשרה

מכון המטולוגי - בכ"ם:היחידה
חדרה:המקום
בית חולים הלל יפה חדרה:המשרד
אודרגה א1 - א3 דירוג 33 ביוכימאי-מיקרובי:הדרגה

דרגה 4 - 6 דירוג 31 רופאים.
100 אחוז:חלקיות

ייקבע בהמשך:טווח שכר

תאור התפקיד :      

ריכוז תחום מקצועי מעבדתי בהיקף של 3 משרות מלאות לפחות או בעל/ת תואר
שלישי מומחה/ית בתחום יחודי במסגרת יחידה מעבדתית.

אחריות לקליטת הדגימות בתחום, רישומן, סיווגן ופיזורן לנקודות הבדיקה
השונות.

אחריות לביצוע הבדיקות הנדרשות בתחום ברמה מקצועית נאותה ועל פי נהלי
המעבדה המאושרים ע"י הממונה.

אחריות לעיבוד נתוני הבדיקה, לאישור ממצאי המעבדה שבתחום העיסוק תוך ישום
כללי בקרת איכות, לתיעודן ולהפצתן לכלל הלקוחות.

בעל/ת סמכות חתימה על ממצאי המעבדה.
אחריות להפעלה של מערכות הבטחת איכות ובקרת איכות המאושרת ע"י הממונה

ולהטמעתן בעבודה השוטפת של תחום העיסוק.
אחריות ליישום שיטות עבודה חדשות וטכנולוגיות בדיקה מתקדמות רלוונטיות

לתחום העיסוק.
אחריות לתפעול המיכשור המעבדתי בתחום ואחריות לדיווח לממונה על כל חריגה

מקצועית, תקלה, תאונה או מפגע בטיחותי בתחום.
השתלבות בעבודת הצוות המבצע בפועל את בדיקות המעבדה.

אם ממונה על עובדים - פיקוח על עבודתם, סיוע בפתרון בעיות מקצועיות,
הקניית ידע תיאורטי ויישומי הדרוש לשם ביצוע הבדיקות, ושימור הידע ועדכונו

לאורך זמן.
אם עובד/ת יחיד/ה - ייעוץ לגורמים מקצועיים במעבדה ולגורמי חוץ בנושאים

שבמומחיות.
קיום קשרים מדעיים ומערכת שיתוף פעולה עם אנשי מקצוע מקבילים במוסדות

המחקר והרפואה.
ביצוע עבודות מחקר וסקרים, פרסום ממצאי העבודה בעיתונות המקצועית

ויישום המסקנות בעבודת המעבדה בתיאום עם הממונה.
ביצוע תפקידים נוספים בתחום המקצועי, ע"פ הנחיות הממונה.



דרישות המשרה:

דרישות סף
**********
רישיונות:

----------
    תעודת הכרה במעמד של עובד/ת מעבדה רפואית אקדמאי/ת

    מטעם משרד הבריאות.
  ניסיון:

-------  
    לתואר שלישי - ניסיון מקצועי של 3 שנים.

    לתואר שני -   ניסיון מקצועי של 4 שנים.
    לתואר ראשון - ניסיון מקצועי של 6 שנים.

דרישות רצויות נוספות
*********************

  שפות:
-------  

    כושר הבעה בכתב ובע"פ בשפה העברית.
    ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית.

  כישורים אישיים:
----------------  
    כושר ניהול וארגון.

    כושר לקיים יחסי אנוש תקינים.
  הערות:

-------  
    א) רשאים להגיש מועמדות גם בעלי תואר שלישי במדעי החיים

    או מדעי הרפואה או במדעי המעבדה הרפואית או בכימיה או בביוכימיה
    או בביוטכנולוגיה או בהנדסת ביוטכנולוגיה או בגנטיקה או בחקלאות
    או ברוקחות או ברפואה או ברפואה וטרינרית או בתזונה, אשר יידרשו

    להשלים את כל החובות הנדרשים לקבלת תעודת הכרה במעמד כעובד/ת מעבדה
    רפואית אקדמאי במהלך תקופת הסטאז'.

    עובדים אלו ידורגו בדרגה אחת פחות מהדרגה לה זכאים לפי השכלתם ושנות
    הניסיון המקצועי בתחום.

    עובדים אשר לא יעמדו בדרישות כאמור, תופסק העסקתם לאלתר.
    ב) בעת פרסום מכרז ל"מרכז תחום ייחודי", דרישות המשרה הן:

    תואר שלישי בלבד עם ותק מקצועי של 3 שנים.
    *בעת פרסום המכרז יש לציין בתואר המשרה את תחום הריכוז.

הערות:



כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
המכרז פורסם ביום : ב' בניסן, תשע"ט (07/04/2019)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : ט' בניסן, תשע"ט (14/04/2019)



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. 
  
 


