לוח דרושים

דרושים
קורסים
השכרות

לפרסום מודעות דרושים /קורסים /השכרות :מדיה פארם ,טל'  - 054-7568656רוני  | roni@mediafarm.co.ilספטמבר 2019

להשכרה
חדר מאובזר לרופא/ת שיניים
במרפאת מומחים ,אחוזה חיפה
כולל שירותי משרד ומזכירות
לכפר השיקומי "עלה נגב נחלת ערן"
דרושים

רופא מומחה בשיקום
ורופא מתמחה בשיקום

נגישות וחשיפה גבוהה לקהל לקוחות | חנייה בשפע
לפרטים נוספים ותיאום פגישת סיור:
ד”ר ברק docbarak@gmail.com | 052-2535922

בית החולים בתנופת בניה ופיתוח,
ומסונף לפקולטה לרפואה באוניברסיטת בבן גוריון
בביה"ח מתקיימים מחקרים קליניים ופעילות הוראה

רופא שימצא מתאים לתפקיד יקבל מענק משמעותי
תינתן האפשרות למגורים איכותיים בקרבת ביה"ח

הגשת מועמדות וקורות חיים ניתן לשלוח למייל:
למייל hr@aleh-israel.org :או לפקס073-2360525 :
נשמח לראותך כאן איתנו!
המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד

למרכז הרפואי
לגליל בנהריה
דרוש/ה

מנהל/ת מחלקה
לפתולוגיה
וציטולוגיה

דרישות התפקיד 3 :שנות ניסיון
כרופא/ה בכיר/ה ושנה ניסיון ניהולי

קורות חיים נא לשלוח לגברת מיטל אשור,
למיילmeitala@gmc.gov.il :

למרכז רפואי קפלן דרוש/ה

רופא/ה מתמחה ברפואה פנימית

בעל/ת רישיון לעסוק ברפואה בישראל ,המעוניין/ת בהתמחות מלאה
המחלקה מתמקצעת במחלות זיהומיות ,ראומטולוגיה ופרמקולוגיה
קלינית ,מעודדת מחקרים ופרסומים בנושאים אלה ועוסקת בהוראת
סטודנטים לרפואה עם אפשרות לקידום אקדמי
נא לשלוח קורות חיים ,תעודות ומכתבי המלצה לד”ר חיים שמואלי ,מנהל
מחלקה פנימית ד’ מרכז רפואי קפלן ,במיילhshmuely@clalit.org.il :

למרכז הרפואי
לגליל בנהריה
דרוש/ה

מנהל/ת מחלקה
לאורולוגיה

דרישות התפקיד 3 :שנות ניסיון
כרופא/ה מומחה/ית ,עדיפות לבעלי
ניסיון ניהולי של שנה לפחות

קורות חיים נא לשלוח לגברת מיטל אשור,
למיילmeitala@gmc.gov.il :

ניתן למצוא את לוח הדרושים גם ב־ www.ima.org.ilאו ב־http://doctorsonly.co.il/jobs

בואו להיות חלק ממהפכת אשפוז הבית

לצבר רפואה דרושים
רופאים\ות
משרה מלאה\חלקית בפריסה ארצית
אינטראקציה אישית עם מטופלים,
עבודה ללא בירוקרטיה,
גמישות בשעות ועצמאות בשטח

לשליחת קורות חייםsabarhealth.47.E06@applynow.io :

למרכז לבריאות הנפש רמת חן
דרוש/ה

פסיכוגריאטר/ית
או פסיכיאטר/ית מומחה/ית
המעוניין/ת להתמקצע בתחום

קורות חיים נא לשלוח למיילliathar@clalit.org.il :
וגם למיילveredbr@clalit.org.il :

משרד הביטחון

למרכז לבריאות הנפש רמת חן
דרוש/ה

פסיכיאטר/ית
מומחה/ית בילדים ונוער
קורות חיים נא לשלוח למיילliathar@clalit.org.il :
וגם למיילveredbr@clalit.org.il :

לוועדות רפואיות של משרד הביטחון
דרושים/ות

רופאים/ות מומחים/ות

בתחום :האורתופדיה ,פה ולסת ,גסטרואנטרולוגיה ,נוירולוגיה ואורולוגיה.
העבודה מתבצעת בשעות אחר הצהרים והערב
באתרי הוועדות הרפואיות הממוקמים :בפ"ת ,חיפה ,ירושלים וב"ש
לפרטים ניתן לפנות לד"ר אורי זנדבנק טל050-6299086 :
או אתי מישאלוב טל050-6299368 :

קליניקה חדשה
במרכז תל אביב
להשכרה מלאה

כניסה
מיידית

קליניקה להשכרה
ארוכת טווח בבית
הרופאים ברחוב
שפרינצק  ,3תל אביב
■  4חדרים 96 ,מטר ,לטוהושכרה
חדר המתנה גדול,
ח ארוך
חדר שירותים לצוות
ומטבחון ■ חניות לרופאים
ניתן להשכיר בבניין ■ חדרים בודדים להשכרה ארוכת טווח,
לובי משותף ■ עלות חודשית לחדר  3,500-5,000ש"ח.

כניסה
מיידית

קליניקה להשכרה
בבניין בסר  3בבני ברק
 157מטר 6 ,חדרים ,קומה 6
לפרטים נוספיםMsasson11@gmail.com :

לקופת חולים מאוחדת דרוש/ה

רופא/ת בקרה
למחוז דרום

העבודה הינה במנהלת בני עייש בשילוב עם
ביקורים בבתי חולים :וולפסון ,ברזילי ואסותא

שרון  | 054-3978016רן 050-7591603

תכולת תפקיד:

למרפאות כללית מחוז מרכז ,דרושים/ות
רופאים/ות שכירים/ות או עצמאים/ות בתחומים הבאים:

רופאי/ות משפחה או מומחים/ות ברפואה פנימית
רופאי/ות ילדים
רופאים/ות מומחים/ות בתחומים שונים :עור ,נשים,
אורטופדיה ,עיניים ,א.א.ג ,.נוירולוגיה התפתחותית
לרופאים שיקלטו מובטחים תנאי העסקה טובים ■ עבודה גמישה ללא
שבתות ולילות ■ סביבה מקצועית ,איכותית באווירה משפחתית.
קורות חיים נא לשלוח למיילrevitalsp@clalit.org.il :

בקרת שטח:
■ בקרת מאושפזים בבית חולים ■ נציג הקופה מול המבוטח
המאושפז ■ מעקב אחרי תכנית הטיפול במהלך האשפוז
והלימת האשפוז ■ איתור חולים מורכבים וזיהוי צרכים
מיוחדים הדורשים טיפול לפני שחרורם ■ תיאום המשך
הטיפול במבוטחים המיועדים לשחרור עם מוקד מחוזי.
בקרת חשבונות:
■ בדיקת חשבונות אשפוז וכל המקרים שלא טופלו בזמן
אמת על ידי מוקד הבקרה ■ הפקת דוחות ייעודיים ■ בדיקת
סיכומי מחלה ■ בדיקת תיקי האשפוז בכל מקרה בו משך
האשפוז לא ברור או שהמידע בסיכום לא מספיק ■ כתיבת
ערעורים ושליחתם לבי"ח ■ מעקב אחרי טיפול הערעורים
■ דיווח למנהל הבקרה/מנהל מוקד על מגמות שליליות בבי"ח.

דרישות:

למרכז הרפואי ע"ש סוראסקי ת"א דרושים/ות

רופאים מומחים  /מתמחים
ברפואה פנימית
קורות חיים נא לשלוח לגב' אושרה וולוך
במיילoshrav@tlvmc.gov.il -

■ רופא/ה בעל רישיון ישראלי ■ לאחר סיום סטאז' בישראל
■ ניסיון של שלוש שנים לפחות מערכת הבריאות.

קורות חיים נא לשלוח למייל:

medicalstaff@meuhedet.co.il

למכבי שירותי בריאות
דרוש/ה

רופא/ה משפחה/גריאטריה
לעבודה מעניינת ומשמעותית
ביחידה דינמית לטיפולי בית מחוז מרכז
התפקיד כולל:
■ ניהול מטופלים מרותקי בית ,בליווי והדרכה צמודים
על ידי אחראי תחומים רפואיים ופארה-רפואיים.
■ עבודת צוות באווירה מקצועית וקולגיאלית.
■ הכשרות והעשרה.

הסעות לביקורי בית
עבודה משרדית (כ  50%מהזמן) | אפשרויות קידום.
קורות חיים נא לשלוח לד”ר גייל לון,
במיילloon_g@mac.org.il :
לפרטים נוספים050-9606278 :

לאגף הרפואה ומקצועות הבריאות במטה מכבי בת”א דרוש/ה

מנהל/ת תחום רפואת ילדים

התפקיד כולל ■ :ייזום וקביעת תכניות עבודה לתחום ברמה
הארצית בהתאם לאסטרטגית הארגון לשנים הקרובות ואחריות
על בקרת יישום המדיניות ברמת המחוזות.
■ ניהול תחום רפואת ילדים במכבי ,לרבות ריכוז המלצות,
ייעוץ והנחייה לכלל גורמי המטה במכבי ,בנושאים הקשורים בתחום.
■ ביצוע בקרה רפואית ותקציבית על הפעילות הארצית בתחום,
כולל תכנון והנחיות לשטח.
■ שותפות בפורומים מקצועיים ובהובלת תהליכי שיפור
■ הטמעת הידע במחוזות
■ ייצוג מכבי מול גופים ממלכתיים בתחום ,ניהול ממשקי עבודה
מול משרד הבריאות וגורמים רלוונטיים שונים בקהילה.
דרישות התפקיד ■ :מומחה/ית ברפואת ילדים עם אישור התמחות בישראל.
■ שנתיים וותק לפחות כרופא/ת ילדים מומחה/ית
■ עדיפות למועמד/ת שעסק/ה ברפואת ילדים קהילתית
בשנתיים האחרונות לפחות.
■ עדיפות למועמד/ת עם ניסיון ניהולי במערכת הבריאות
בישראל בשנתיים האחרונות לפחות.

למכבי שירותי בריאות מחוז מרכז
דרוש/ה

פסיכיאטר/ית
מומחה/ית

למרפאה לבריאות הנפש לטיפול במבוגרים
יתרונות:
■ העבודה מוצעת בשעות גמישות
■ פיתוח וקידום מקצועי ■ אופק ניהולי
דרישות ותנאי התפקיד:
■ אבחון ,טיפול ומעקב בצוות רב מקצועי
■ ניסיון קודם בטיפול אמבולטורי  -יתרון
משרה מלאה ,עבודה בשעות הבוקר ואחר הצהריים  -יתרון
קורות חיים נא לשלוח לד”ר סטרחילביץ,
בדוא”לirina_s@mac.org.il :
או לד”ר ברבר ,פסיכיאטר מחוזי,
בדוא”לBerber_Y@mac.org.il :

למכבי שירותי בריאות
דרוש/ה

בקרה
רופא/ת
לאיזור השפלה
תיאור המשרה:
■ ביצוע בקרת חשבון בית החולים
■ בדיקת סיכומי מחלה רטורוספקטיבית
■ בקרת  onlineשל תיקי מאושפזים בבית חולים
■ כתיבת ערעורים.
דרישות התפקיד:
ניסיון בתחום הבקרה -יתרון.

היקף משרה :משרה מלאה

העבודה בהיקף  75%משרה ,ניתן לשלב בעבודה קלינית.

קו”ח יש לשלוח לד”ר נעמי סיגל

במיילNEOMI_S@mac.org.il :

קו”ח נא לשלוח ליבגניה גלוזמן,

במיילglozman_ye@mac.org.il :

למרכז הרפואי רעות
דרוש/ה

סגנ/ית מנהל

מרכז רפואי שיקומי רעות הינו בית חולים ציבורי,
אוניברסיטאי מוביל ,הגדול מסוגו בישראל
ונמצא בפיתוח מואץ.
מוכר להתמחות ברפואת שיקום ,גריאטריה,
שיכוך כאב ומנהל רפואי.

דרישות:

■ משרה מלאה.
■ מומחה/ית באחד ממקצועות הרפואה.
■ מומחה/ית או מתמחה במינהל רפואי.
■ תואר שני באחר מהתחומים הבאים :ניהול רפואי,
מנהל מערכות בריאות ,בריאות הציבור במגמת מינהל
רפואי ,מנהל עסקים או מנהל ציבורי.
■ ניסיון ניהולי קודם במערכת הבריאות -הכרחי.

לקופת חולים מאוחדת ,מחוז מרכז,
דרושים/ות רופאים/ות

רופאי/ות ילדים

לאזורים :אלעד ,אבן יהודה ,אריאל ,פתח תקווה,
ראש העין ואור יהודה

נא לשלוח קורות חיים למיילlior.belassen@reuth.org.il :

מנהל/ת בקרת
בתי חולים מחוזי
למכבי שירותי בריאות ,מחוז השרון
דרושים/ות

רופאים/ות
מומחים/ות

לעבודה בתחומים הבאים:

אורתופדיה אף אוזן גרון
אורולוגיה גסטרואנטרולוגיה
ניורולוגיה רפואת נשים
כירורגיה אנדוקרינולוגיה
עיניים גריאטריה טיפול בית
■

■

■

אחריות כוללת ,מקצועית ומנהלתית ,על כלל פעילות
הבקרה במחוז ובכלל זה על מוקדי הבקרה בבי"ח וכלל
העובדים בתחום הבקרה שבאחריות המחוז.
דרישות סף:
■ תואר דוקטור לרפואה ורישיון עבודה בישראל או אח/ות
מוסמכת בעלת תואר אקדמי.
■ ניסיון ניהולי של שלוש שנים לפחות במערכת הבריאות.
יתרון:
■ תואר שני במנהל מערכות בריאות/מנהל עסקים.
■ ניסיון עבודה בבתי חולים בישראל.
■ בוגר/ת הארץ ,התמחות ברפואה פנימית /גריאטריה
(למועמד רופא)
היקף משרה :מלאה

■

■

קורות חיים נא לשלוח
לד”ר בתיה סלע-רזון
במיילSela_b@mac.org.il :

■

קורות חיים נא לשלוח למייל:

medicalstaff@meuhedet.co.il

לשירותי בריאות כללית,
לארגון הבריאות הגדול והמוביל בישראל
דרושים/ות

רופאי/ות משפחה וילדים
לאיזור הצפון

נא לשלוח קורות חיים למיילinbalmi@clalit.org.il :
*תינתן עדיפות לאנשים עם מוגבלויות

לשירותי בריאות כללית מחוז ירושלים
דרושים/ות

מומחים/ות ברפואת
אף אוזן וגרון

דרושים/ות רופאי/ות
מרחב למאוחדת
במחוז ירושלים

קורות חיים נא לשלוח לעדה זאבי אוחנה
במיילjradaz@clalit.org.il :

או לפקס שמספרו02-5491079 :

רוצה לגוון את עבודתך הקלינית?
מעוניין להשפיע על בריאות הרבים
מעבר למטופלים שלך?
מרגיש צורך לעבוד בצוות ויכולת לקדם את
הרפואה בקהילה?

גיוס מטופלים למחקר
בבפלרוספאזם ראשוני

למחלקת העיניים של המרכז הרפואי שיבא
דרושים/ות חולים/ות
הסובלים/ות מבלפרוספאזם ראשוני ()B.E.B
שטופלו בעבר בבוטוקס ללא שיפור
המשתתפים יטלו חלק במחקר רפואי חדשני שבוחן
את השפעת הטיפול בשמן קנאביס רפואי מתחת ללשון
לשיפור מצב החולים עם בלפרוספאזם ראשוני ()B.E.B
המפגשים כוללים :בדיקת רופא ,בדיקת
מדדים שונים למחלה וצילומים

אין צורך בטופס 17
נכון לעכשיו גויסו מספר מטופלים והתוצאות נראות מבטיחות
■ ■ ■

לפרטים נוספים נא לפנות

למיילblepharospasm.sheba@gmail.com :

או טלפון03-5302877 :

אנו מציעים לך להתנסות בניהול רפואי
עולם רחב של עניין ,עשייה והתפתחות אישית

מאוחדת מחוז ירושלים מרחיבה את
שירותיה ,דרושים/ות רופאי/ות מרחב
מרחב מערב ■ מרחב מרכז ■ מרחב צפון

דרישות התפקיד:
רופא מומחה ,בעדיפות בתחומי הרפואה הראשונית
(רפואת משפחה /פנימית /ילדים) לפחות שנתיים
לאחר סיום ההתמחות.
קורות חיים נא לשלוח למייל:

medicalstaff@meuhedet.co.il

ללאומית
משפחה
רופאי/ות

ללאומית
ללאומית
ללאומית
דרושים/ות
בריאות
שירותי
בריאות
שירותי
ללאומית
בריאות
שירותי
בריאות
בריאות שירותי
דרושים/ות
דרושים/ות
ללאומית
רופאים/ות
שירותי
דרושים/ות
דרושים/ות
ללאומית
בריאות
שירותי
מומחים/ות
דרושים/ות
ללאומית
בריאות
שירותי
דרושים/ות
בריאות
שירותי
דרושים/ות
דרושים/ות
דרושים/ות

דרישות התפקיד:
ניסיון בתחום ,מומחה/ית ברפואת משפחה
אזורים:
מרכז ,שרון ,צפת ונהריה

פסיכיאטרים/פסיכיאטריות
לילדים ונוער
למחוז צפון ולמחוז דרום
פסיכיאטרים/פסיכיאטריות
לילדים ונוער
alauden@leumit.co.il
קורות חיים למייל:
ירושלים,
לאזור
נשים
רופא/ת
תענינה!
מתאימות
למחוזפניות
רק
דרום
ולמחוז
צפון
פסיכיאטרים/פסיכיאטריות
בנימין ושומרון
לילדים ונוער
ולמחוז דרום
צפון
alauden@leumit.co.il
למחוזלמייל:
קורות חיים
פסיכיאטרים/פסיכיאטריות
לאזור ת"א
כלי דם
רופא/ת
תענינה!
מתאימות
פניות
רק לילדים ונוער
ולמחוז דרום
צפון
alauden@leumit.co.il
למחוזלמייל:
קורות חיים
פסיכיאטרים/פסיכיאטריות
לראשל"צ
פניותאא"ג
רופא/ה
תענינה!
מתאימות
רק לילדים ונוער
צפון ולמחוז דרום
alauden@leumit.co.il
למחוזלמייל:
קורות חיים
נוירולוג/ית ילדים לבאר שבע

פסיכיאטרים/פסיכיאטריות
פסיכיאטרים/פסיכיאטריות
לילדים ונוער
פסיכיאטרים/פסיכיאטריות
לילדים ונוער
ולמחוז דרום
למחוז צפון
לילדים ונוער
ולמחוז דרום
למחוז צפון
למחוז צפון ולמחוז דרום

alauden@leumit.co.il
למייל:
קורות חיים
Jobsleumit@leumit.co.il
למייל:
להעביר
קורות חיים נא
alauden@leumit.co.il
למייל:
קורות חיים
רק פניות מתאימות תענינה!

למייל:מתאימות תענינה!
חיים פניות
קורות רק
alauden@leumit.co.il
רק פניות מתאימות תענינה!

רק פניות מתאימות תענינה!

ללאומית
ללאומית
רופאי/ות ילדים
בריאות
שירותי
ללאומית
ללאומית
בריאות
שירותי
בריאות
שירותי
בריאות
שירותי
דרושים/ות
דרושים/ות
דרושים/ות
דרושים/ות
קורות חיים למיילalauden@leumit.co.il :

תענינה! דרום
למחוז
בקרה
רופא/ת
מתאימות
פניות
רק

התפקיד כולל:
בדיקת מכתבים רפואיים וקבלת
החלטות ,ניסוח ערעורים במידת הצורך,
אישור סטטוס חולים
ניסיון נדרש:
רפואה פנימית /גריאטרית

פסיכיאטרים/פסיכיאטריות
לילדים ונוער
פסיכיאטרים/פסיכיאטריות
למחוז צפון ולמחוז דרום
לילדים ונוער
למחוז צפון ולמחוז דרום
קורות חיים למיילalauden@leumit.co.il :

קורות חיים נא להעביר למיילJobsleumit@leumit.co.il :
רק פניות מתאימות תענינה!

קורות חיים למיילalauden@leumit.co.il :
רק פניות מתאימות תענינה!

דרושים/ות

דרישות התפקיד:
ניסיון בתחום ,מומחה/ית ברפואת ילדים
אזורים:
ירושלים ,בנימין ושומרון ,מרכז ,צפת

פסיכיאטרים/פסיכיאטריות
פסיכיאטרים/פסיכיאטריות
לילדים ונוער
לילדים ונוער
ולמחוז דרום
למחוז צפון
למחוז צפון ולמחוז דרום

alauden@leumit.co.il
למייל:
קורות חיים
Jobsleumit@leumit.co.il
למייל:
להעביר
קורות חיים נא
alauden@leumit.co.il
למייל:
קורות חיים
רק פניות מתאימות תענינה!
רק פניות מתאימות תענינה!

מזמינים אותך להשתדרג בלי להתרחק

בית נחום הינו מתחם בוטיק הכולל משרדים וחנויות,
הנבנה בימים אלו בעיצוב ייחודי תוך תשומת לב
מירבית לכל הפרטים המאפשרים לכם
סביבת עבודה נוחה ואיכותית בלב העיר חולון,
צמוד לכיכר סטרומה המתחדשת בימים אלו
קליניקו5תמ״ר
מ־0
החל

מועד
ק כניסה:
או טובר
2019

לקופת חולים מאוחדת דרוש/ה

רכז/ת מתמחים

למחלקה להתמחות ברפואה משפחה -
חטיבת הרפואה

המחלקה להתמחות ברפואת המשפחה אחראית על גיוס,
קליטה ,ליווי והכשרה של רופאים לקראת קבלת תואר
מומחה ברפואת המשפחה .רכז/ת המתמחים מהווה
תפקיד מרכזי ומודל לדורות רופאי המשפחה הבאים בארגון,
האחראי לניהול ,יישום ובקרת תהליכי ההדרכה למתמחים
בהתאם לנהלי המועצה המדעית ולמדיניות מאוחדת.

■  2קומות של חניון תת-קרקעי משוכלל.
■ לובי כניסה מפואר הכולל מעלית מהודרת.
■ שפע של חלונות מעוצבים המכניסים אור טבעי.
■ בניין בוטיק הנבנה כחלק מתוכנית שימור הכיכר ובעל עיצוב ייחודי.
■ עלויות אחזקה נמוכות ע“י חברת ניהול יעילה ומקצועית.
לפרטים נוספים ותאום סיורeli@nahumeliezer.co.il :

כפיפות ניהולית ומקצועית:
מנהל המחלקה להתמחות ברפואת משפחה
דרישות סף:
רופא/ה מומחה/ית ברפואת המשפחה
יתרון:
■ ניסיון בהדרכה
קודם בהוראת סטודנטים
וסטאז'רים ובהדרכת מתמחים ■ ניסיון ניהולי קודם
■ ניסיון

היקף משרה:
 50%משרה כרכז מתמחים ,ניתן לשלב בעבודה
קלינית כרופא משפחה.
נדרשת ניידות
קורות חיים נא לשלוח למייל:

elia.t@meuhedet.co.il

לקראת פרישה

למכירה
מרפאת שיניים איכותית ובכירה
בבאר שבע

מאגר מתרפאים פרטיים גדול ונאמן
צוות נאמן ומיומן.
הזדמנות יוצאת דופן לרופא/ה שיניים מתאים/ה

לפרטים נוספים :ד”ר בארי גוטרמן

טל | 08-6270041 :מיילdrbgut@gmail.com :

