
פומבי73760:מכרז מספר

81088410:מס' המשרה
מנהל/ת ענף (שירותים טכניים)  1 - משרות.:תואר המשרה

שירותים טכניים - משק:היחידה
חדרה:המקום
בית חולים הלל יפה חדרה:המשרד
אודרגה 16 - 18 דירוג 01 מינהלי:הדרגה

דרגה 37 - 39 דירוג 13 הנדסאים/טכנאים.
100 אחוז:חלקיות

ייקבע בהמשך:טווח שכר

תאור התפקיד :      

אחריות לביצוע העבודה בענף מקצועי בתחום השירותים הטכניים במרכז רפואי שבו
601 מיטות ומעלה.

אחריות לביצוע עבודות אחזקה בענף המקצועי אותו מרכז/ת ע"פ הנחיות הממונה,
הזמנות עבודה וסידורי עבודה הנקבעים על ידו/ה.

יעוץ לממונה ולצוות השירותים הטכניים בנושאי הענף שבריכוזו/ה.
חלוקת העבודה בין העובדים עליהם ממונה.

פיקוח שוטף על ביצוע העבודות, הדרכת העובדים ומציאת פתרון לבעיות
מקצועיות, בהתאם לצורך.

אחריות לביצוע העבודות בהתאם לחוק, להוראות, לנוהלי עבודה מאושרים ונוהלי
בטיחות נאותים ומדווח לממונה על עבודות הנדרשות בתחום האחזקה.

ביצוע סיורים ביחידות המרכז הרפואי לבדיקת עבודות אחזקה נדרשות.
עריכת אומדני עלות העבודות והגשת ההערכות לממונה.

אחריות לביצוע טיפול שוטף ומיוחד בציוד ובמבנים בנושאי הענף אותו מנהל/ת.
ליווי ביצוע עבודות בתחום בנייה חדשה או שינויים במבנים, בנושא

שבאחריות, בהתאם לצורך.
אישור ביצוע העבודות בסיומן ע"פ הנוהל ואחריות לעדכון המוקד, בהתאם.

ביצוע עצמאי של עבודות בנושאים אותם מרכז/ת, בהתאם לצורך.

ביצוע תפקידים נוספים, בתחום המקצועי, ע"פ הוראות הממונה.
דרישות המשרה:

דרישות סף:
***************************

השכלה:
---------------------------

השכלה תיכונית (12 שנות לימוד).
הכשרה טכנית/הנדסית בתחום הרלוונטי לעבודה והסמכה בתחומים המחייבים זאת*.

ניסיון:



---------------------------
לבעלי תואר ראשון – שנת ניסיון בתחומי העיסוק.

להנדסאים – שנתיים ניסיון כנ"ל
לטכנאים  - 3 שנות ניסיון כנ"ל

לבעלי השכלה תיכונית – 3 שנות ניסיון כנ"ל
דרישות רצויות נוספות:

***************************
שפות:

---------------------------
ידיעת השפה העברית.

ידיעת שפה לועזית כדי קריאת ספרות מקצועית המקובלת בארץ.
כישורים אישיים:

---------------------------
כושר ניהול צוות עובדים.

כושר לקיים יחסי אנוש תקינים.
* הערה:

**************************
1.  בתחום החשמל - הכשרה והסמכה של הנדסאי/טכנאי חשמל מטעם מנהל אגף החשמל

במשרד האנרגיה או מי שהוא הסמיך בהתאם לתקנות החשמל (רשיונות) התשמ"ה 1985
פרק שני.

2. בתחום הבנייה - הסמכה ע"פ תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) התשמ"ח
1988 ותיקון משנת 1998.

3. בתחום הקיטור  וההסקה - תעודת מפעיל מוסמך ע"פ הדרישה בתקנות הבטיחות
בעבודה התש"ס - תקנה 4.

4. בתחום גזים רפואיים - בוגר קורס הסמכה או הכשרה בתחום הגזים הרפואיים
ולאחר שעמד בבחינה.

5.  בפרסום מכרז יצוין שם הענף.

הערות:

כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.

ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .
המכרז פורסם ביום : יב' בתמוז, תשע"ט (15/07/2019)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : יט' בתמוז, תשע"ט (22/07/2019)



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. 
  
 


