
פנימי55166:מכרז מספר

80082263:מס' המשרה
מנהל מחסן לבנים ומתפרה ב'  1 - משרות.:תואר המשרה

מחסן לבנים ומתפרה - משק:היחידה
חדרה:המקום
בית חולים הלל יפה חדרה:המשרד
דרגה 14 - 16 דירוג 01 מינהלי.:הדרגה

100 אחוז:חלקיות

תאור התפקיד :      

ניהול מחסן הלבנים והמתפרה בבית חולים שבו מ-301 ועד 600 מיטות.
אחריות לאספקת כל פריטי הטקסטיל, באורח שוטף ותקין לכל יחידות בית החולים.

במקום בו לא קיימת מכבסה פנימית: קיום קשר יומי עם המכבסה לשם תיאום משלוח
כבסים נקיים והחזרתם וקיום קשר עם כל יחידות בית החולים לשם תיאום משלוח

כביסה נקייה.
אחריות לעבודתם של העובדים במחסן הלבנים ובמתפרה.

הכנת סידורי עבודה יומיים ושבועיים לכפיפים.
הדרכת העובדים ופתרון בעיות מקצועיות, בהתאם לצורך.

קליטת עובדים חדשים, הדרכתם ובדיקת מידת התאמתם לעבודה ושיבוצם בעבודה דרך
קבע.

קביעת כמות וסוגי הפריטים החדשים לתפירה, וחלוקת העבודה בין העובדים.
החלטה על סוגי הבדים לתפירה והזמנתם לפי ההוראות הקיימות.

ריכוז דיווחי תפירה יומיים של העובדים, לשם מעקב לתשלומי שכר עידוד.
קבלת דיווחים בדבר בלאי והחלטה על הוצאת הפריטים מהשימוש.

קיום קשר יומי עם יחידות בית החולים לתיאום צרכיהם בתחום הטקסטיל וניפוק
הפריטים המוכנים, או תפירתם בהתאם.

הכנת דיווחים תקופתיים על פעילות מחסן הלבנים, בהתאם לצורך.
השתתפות בוועדות, בתחום העיסוק, על פי מינוי מהגורם המוסמך ובתיאום עם

הממונה, בהתאם לצורך.
ביצוע תפקידים נוספים, בתחום המקצועי, לפי הוראות הממונה.

דרישות המשרה:

דרישות סף:
**********

השכלה:
------

במכרז פנימי - השכלה יסודית (8 שנות לימוד).
רצויה השכלה תיכונית (12 שנות לימוד).

קורסים:



------
סיום קורס רכש ולוגיסטיקה מטעם נציבות שירות המדינה, או קורס ניהול לוגיסטי

מוכר מטעם משרד הבריאות, או קורס מוכר אחר בתחום ניהול מחסנים או לוגיסטיקה
בהיקף של 200 שעות לימוד*.

ניסיון:
-------

לבעלי השכלה יסודית (8 שנות לימוד) – 3 שנות ניסיון (במכרז פנימי)
לבעלי 10 שנות לימוד – 2 שנות ניסיון (במכרז פנימי)

עדיפות לבעלי ניסיון ניהולי.
דרישות רצויות נוספות:

*********************
ידע:
----

הכרת מונחים מקצועיים הקשורים בעבודה.
שפות:
-----

ידיעת השפה העברית.
כישורים אישיים:
---------------

יכולת ארגון וניהול צוות עובדים.
יכולת ארגון ושיפור תהליכי עבודה.

יכולת לקיים יחסי אנוש תקינים.
הערות:
------

* עובדים במכרז פנימי אשר לא השלימו קורס מקצועי כמפורט, יידרשו להשלימו
תוך שנה מיום בחירתם לתפקיד.

** בבית חולים בו החלוקה היומית היא מעל 1.1 טון לבנים, יועלו מנהלי/ות
מחסן לבנים ומתפרה ב' לדרגה נוספת מעל לדרגת השיא.

הערות:

יש  לצרף קורות חיים, הערכות עובד מהשנתיים אחרונות
ואישור זכאות להשתתף במכרז פנימי.

ועדת הבוחנים תתכנס לא יאוחר מיום 28.5.2018.
המועד הסופי להתכנסות הוועדה יקבע בהאם להתקדמות הטיפול במכרז.
הודעה על המועד הסופי תשלח למועמדים העונים לדרישות הסף במכרז.

במשרה מועסק עובד
כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
המכרז פורסם ביום : ח' באייר, תשע"ח (23/04/2018)



היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : טו' באייר, תשע"ח (30/04/2018)
ועדת הבוחנים תתכנס לא יאוחר מיום : יד' בסיון, תשע"ח 28/05/2018

המועד הסופי להתכנסות הוועדה יקבע בהתאם להתקדמות הטיפול במכרז, הודעה על
המועד הסופי שנקבע תישלח למועמדים העומדים בתנאי הסף למכרז.

במכרזים פנימיים עד דרגה 20 (כולל) בדירוג המנהלי ומקבילותיה, אם הוגשה
מועמדות אחת, רשאית הנהלת המשרד למנות את המועמד/ת למשרה ללא

צורך בכינוס וועדת בוחנים, וזאת בכפוף לאמור בפסקה 11.426(א) לתקשי"ר.



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. 
  
 


