לוח דרושים

דרושים
קורסים
השכרות

לפרסום מודעות דרושים /קורסים /השכרות :מדיה פארם ,טל'  - 054-7568656רוני  | roni@mediafarm.co.ilאפריל 2020

למרכז הרפואי ע”ש ברוך פדה פוריה דרוש/ה

רופא/ה יועץ/ת פסיכיאטרי/ת
תעודת מומחה/ית בפסיכיאטריה
שנתיים ניסיון שיספרו מקבלת תואר המומחה/ית.

קורות חיים נא לשלוח למיילnsela@pmc.gov.il :
לפרטים נוספים :לשכת מנהל המרכז הרפואי 04-6652208

למרכז לבריאות הנפש רמת חן
דרוש/ה

פסיכיאטר/ית מומחה/ית
בילדים ונוער
קורות חיים נא לשלוח למיילים:

 liathar@clalit.org.ilאוveredbr@clalit.org.il :
למרכז הרפואי מעיני הישועה דרושים/ות רופאים/ות:

גסטרואנטרולוג/ית מומחה/ית
למערך בריאות הנפש במחוז ת"א יפו של הכללית

דרושים/ות רופאים/ות:

מנהל/ת בקרה מחוזית של שירותי בריאות הנפש
דרישות התפקיד ■ :תעודת מומחה/ית בפסיכיאטריה או בפסיכיאטריה
של הילד והמתבגר ■ .רצוי הכרות עם מערכות בקרה.

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

לסיוע בהתפתחות המכון
משרה מלאה/חלקית

רופא/ה מומחה/ית
ברפואה פנימית

למשרה מלאה
במחלקה המוכרת להתמחות מלאה
ומסונפת לאוניברסיטת תל אביב.
התפקיד כולל :עבודת רופא בכיר במחלקה
הדרכת מתמחים וסטודנטים.
נא לשלוח קו"ח למיילManpower3@mhmc.co.il :

או לפקס 03-5771144

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

חדרי רופאים להשכרה בבית רופאים
חדש ויוקרתי דוד  ADMCבהרצליה

לפהישסכרה
סיה
פתוח
בשב6ו יעמים

רופאי הבית נהנים מיחס אישי ושרות מלא:
■ חדרים חדשים מאובזרים ■ שירותי מזכירות מלאים
הכוללים זימון תורים ,תזכורות וקריאה ממוחשבת
■ מעטפת שיווקית ■ עמדת קבלה ,חדר המתנה ומטבחון
מאובזר ומפנק ■ הקליניקה מונגשת ,חנייה חינם ובמיקום
מרכזי המאפשר הגעה קלה עם תחבורה ציבורית.

לפרטים נוספים054-7866661 :

למאוחדת
דרושים/ות
רופאי/ות מרחב
למחוז ירושלים,
דרום ומרכז
רוצה לגוון את עבודתך הקלינית?
מעוניין להשפיע על בריאות הרבים
מעבר למטופלים שלך?
מרגיש צורך לעבוד בצוות ויכולת לקדם את
הרפואה בקהילה?
אנו מציעים לך להתנסות בניהול רפואי
עולם רחב של עניין ,עשייה והתפתחות
אישית

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 ואחה״צ  -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 :

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

cvari@meuhedet.co.il

למכבי שירותי בריאות דרוש/ה

מנהל/ת רפואי/ת למוקד טלה-ילדים

מוקד טלה-ילדים הנו מוקד מקוון ייעודי בתוך מערך המוקדים הרפואיים ,שהוקם
לצורך מתן מענה מקצועי לילדים עד גיל ( 17כולל) ,במגוון נושאים בתחום רפואת
הילדים .המוקד כולל כ 30-אחיות מיומנות בתחום בריאות הילד וכ 20-רופאי ילדים
מומחים שעובדים במקביל לאחיות.
צוות הרופאים במוקד נותן שירות באמצעות שיחות טלפון מהבית
בשעות העבודה של מוקד הילדים ,בימים ובשעות בהן המרפאות סגורות .בשל אופי
העבודה ושעות העבודה ,ניהול צוות הרופאים מתבצע מרחוק ,חלקו בצורה מקוונת.
תיאור התפקיד ■ :ניהול מקצועי ותפעולי מרחוק של צוות הרופאים.
■ שותפות להובלה מקצועית של מוקד הילדים ביחד עם מנהלת הסיעוד במוקד
■ הובלת הצוות לעמידה ביעדים תוך הקפדה על מקצועיות לצד שירות ,ליווי ומשוב
■ הובלת פרוייקטים לפיתוח המוקד ותהליכי עבודה חדשניים ■ מיון וגיוס רופאים
חדשים ,מעורבות בתהליכי שימור עובדים ,שותפות באיתור פוטנציאל ניהולי ,טיפוחו
ופיתוחו ■ מהווה מקור ידע וסמכות מקצועית עבור צוות אחיות ורופאי המוקד הילדים.
דרישות התפקיד ■ :רופא/ת ילדים מומחה/ית ■ וותק מקצועי  5-3שנים.
■ ניסיון ניהולי  -יתרון ,ניסיון בתחום רפואה מקוונת  -יתרון.

היקף משרה :כ– 18שעות שבועיות (שעות גמישות)
מיקום :אור יהודה

קורות חיים נא לשלוח למייל:
JobsMac@mac.org.il

לקופת חולים מאוחדת
דרושים/ות רופאים/ות
למחוז ירושלים

גריאטר/ית מחוזי/ת
רופא/ת בית
לאשפוז בבית חולים משגב לדך
בירושלים

רופא/ה מומחה/ית
בשיקום
למכבי שירותי בריאות דרוש/ה

מנהל/ת רפואי/ת
למוקד התחייבויות מחוז מרכז

תיאור המשרה ■ :ניהול והתווית מדיניות אישור התחייבויות במחוז
■ ניהול מספר רופאים במוקד ■ .עבודה מול מחשב במערכת
התחייבויות ,אחריות על אישור נחיצות של בדיקות ופעולות רפואיות.
כפיפות ניהולית ומקצועית :מנהל יחידת בקרה מחוזי.
מקום העבודה :התפקיד המוצע באור יהודה ,במוקד המומחים המחוזי.
היקף המשרה 40-30 :שעות שבועיות.
דרישות התפקיד ■ :רופא/ה  MDעם רישיון עבודה ישראלי.
■ רצוי הכרות עם מערכות מכבי ■ ניסיון ניהולי  -יתרון.

קורות חיים נא לשלוח לד"ר לורין גרימברג
במיילGrimberg_l@mac.org.il :
או בפקס 073-2132788
לפרטים נוספים :ניתן גם לפנות
לד"ר מיטל הנסון בטלפון 054-6805706

במשרה מלאה ,לניהול מחלקת
שיקום גריאטרי בבית חולים
משגב לדך בירושלים

רדיולוג/ית אבחנתי/ת
למכון השד לבית חולים משגב לדך
בירושלים

קורות חיים נא לשלוח למייל:

cvari@meuhedet.co.il

דרושים/ות

רופאי/ות
משפחה
וילדים
פריסה ארצית באזורים:
מרכז ,צפון ודרום הארץ
אילת :משרה מלאה,
מגורים באילת  -חובה
דרישות:
רופא/ה מומחה/ית בתחומו/ה

ללאומית
בריאות
שירותי
ללאומית
דרושים/ות
בריאות
שירותי

לקופת חולים מאוחדת
מחוז מרכז
דרושים/ות רופאים/ות

מנהל/ת בקרת
בתי חולים מחוזי
מנהל/ת רפואי/ת
אשפוז בית

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

פסיכיאטרים/פסיכיאטריות
לילדים ונוער
alauden@leumit.co.il
למייל:
קורות חיים
דרום
למייל:ולמחוז
צפון
למחוז
Jobsleumit@leumit.co.il
להעביר
קורות חיים נא
רק פניות מתאימות תענינה!
קורות חיים למיילalauden@leumit.co.il :
רק פניות מתאימות תענינה!

קורות חיים נא לשלוח למייל:

cvari@meuhedet.co.il

דרוש/ה

לקופת חולים מאוחדת דרושים/ות

רופאי/ות בקרה למחוז
ירושלים ,דרום ומרכז
תכולת תפקיד:
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 התפקיד:
■ רופא/ה בעל רישיון ישראלי ■ לאחר סיום סטאז' בישראל
■ ניסיון של שלוש שנים לפחות מערכת הבריאות.

מחוז דרום  -העבודה הינה במנהלת בני עייש
בשילוב עם ביקורים בבתי חולים :וולפסון,
ברזילי ואסותא.
מחוז מרכז  -העבודה בראש העין.
קורות חיים נא לשלוח למייל:

cvari@meuhedet.co.il

רופא/ה
אזורי/ת
לירושלים
תפקיד המהווה סמכות רפואית בכירה
לכל הגורמים המטפלים במחוז
אחריות לתפקודם המקצועי
של כלל הרופאים
מעקב ובקרה אחר תהליכי הטיפול והאבחון
הרפואיים ,הובלת תהליכי רפואה יזומה

דרישות התפקיד:
רופא/ה מומחה/ית  -תנאי סף

ללאומית
בריאות
שירותי
ללאומית
בריאות
שירותי
דרושים/ות
ניסיון ניהולי מוכח בניהול מערכות מורכבות

נכונות לעבודה מאומצת ,יחסי אנוש מעולים

פסיכיאטרים/פסיכיאטריות
דרושים/ות
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
לקופת חולים מאוחדת
מחוז מרכז
דרושים/ות רופאים/ות

רופאי/ות ילדים
לאזורים :פתח תקווה וקריית אונו

רופאי/ות נשים

לאזורים :אלעד ,מודיעין עילית ובני ברק

אורטופדים/ות

לאזורים :כפר יונה ,קדימה ,אבן יהודה,
ראש העין ואלעד

כירורגיה
למרחב התקווה

א.א.ג
מרחב דן

קורות חיים נא לשלוח למייל:

cvari@meuhedet.co.il

רופאים/ות
מנהלים/ות

למרכזי בריאות האישה
באזורים :חדרה ,פ"ת ,ת"א
דרישות התפקיד:
רופא/ת נשים מומחה/ית
בעל/ת ניסיון ניהולי
מומחה/ית בתחום
הפוריות/הריון בסיכון  -יתרון

ללאומית
בריאות
שירותי
ללאומית
דרושים/ות
בריאות
שירותי
פסיכיאטרים/פסיכיאטריות
דרושים/ות
לילדים ונוער
למחוז צפון ולמחוז דרום

פסיכיאטרים/פסיכיאטריות
לילדים ונוער
alauden@leumit.co.il
למייל:
קורות חיים
דרום
למייל:ולמחוז
צפון
למחוז
Jobsleumit@leumit.co.il
להעביר
קורות חיים נא
רק פניות מתאימות תענינה!
קורות חיים למיילalauden@leumit.co.il :
רק פניות מתאימות תענינה!

מהפכת אשפוז הבית בעיצומה

לצבר רפואה דרושים
רופאים/ות

הצטרפו למחלקות אשפוז הבית:
הוספיס ,שיקום ,פנימית ופסיכיאטריה
משרה מלאה/חלקית בפריסה ארצית
נוחות וגמישות מרבית בקביעת שעות העבודה

לשליחת קורות חייםhr@sabarhealth.co.il :

למחוז ת"א יפו של הכללית

דרושים/ות רופאים/ות

למחוז ת"א יפו של הכללית דרושים רופאי/ות
במגוון אפשרויות העסקה

רופאי/ות ילדים

לעבודה במרכזי בריאות הילד או במרפאות המחוז

רופאי/ות משפחה
לעבודה במרפאות המחוז

קיימת אפשרות להעסקה
כרופא/ה עצמאי/ת
תנאים טובים למתאימים
קורות חיים יש לשלוח אל:
ד"ר רוני ורד ,המנהל הרפואיronnyv@clalit.org.il :
דינה אשכנזי ,מנהלת משאבי אנושdinaas@clalit.org.il :

רופאים ורופאים השליחות שלכם
מתחילה אצלנו!
לכללית ,ארגון הבריאות
המוביל והגדול בישראל

דרושים/ות רופאים/ות
בתחומי משפחה,
ילדים ,נשים ,עיניים,
א.א.ג ,עור ואורתופדיה
התפקיד מיועד לרופאים/ות שכירים/ות
במרפאות כללית ו/או עצמאים/ות
בקליניקות פרטיות.
נא לשלוח קורות חיים למייל:
clalitcv@clalit.org.il

לאגף רפואה ומקצועות הבריאות
דרוש/ה

לאגף רפואה ומקצועות הבריאות
דרוש/ה

מנהל/ת תחום
רפואת נשים

מנהל/ת תחום
רפואת ילדים

מנהל/ת התחום אחראי/ת על גיבוש מדיניות,
ייזום ,פיתוח והובלה של תחום רפואת נשים
במכבי בהתאם למדיניות הקופה.
רופא/ת הנשים הארצי/ת הינו/ה הסמכות העליונה
לנושאי מדיניות ברפואת הנשים ומוביל/ה את פריסת
השירותים בתחום ,הבטחת איכותם ותכנון ארוך טווח
של הגניקולוגיה במכבי
רופא/ת הנשים הארצי/ת הינו/ה מנהל/ת מחלקה
בכיר/ה באגף לרפואה ומקצועות הבריאות
המצוי בחטיבת הבריאות במטה מכבי.

מנהל/ת התחום אחראי/ת על גיבוש מדיניות ,ייזום,
פיתוח והובלה של תחום רפואת הילדים במכבי
בהתאם למדיניות הקופה.
רופא/ת הילדים הארצי הינו הסמכות העליונה
לנושאי מדיניות ברפואת הילדים ומוביל את פריסת
השירותים בתחום ,הבטחת איכותם ותכנון ארוך
טווח של הפדיאטריה במכבי
רופא/ת הילדים הארצי הינו/ה מנהל/ת בכיר/ה
באגף לרפואה ומקצועות הבריאות המצוי
בחטיבת הבריאות במטה מכבי.

תחומי אחריות:

■ ניהול תחום רפואת נשים במכבי ,ייעוץ והנחייה לכלל ההנהלות
הרפואיות וגורמי המטה במכבי ,בנושאים הקשורים בתחום.
■ תכנון פריסת שירותי הגניקולוגיה ושמירה על זמינות הולמת בתחום
■ ייצוג מכבי מול גופים ממלכתיים בתחום ,ניהול ממשקי עבודה
מול משרד הבריאות וגורמים רלוונטיים שונים בקהילה.
■ שותפות בפורומים מקצועיים מובילים במטה מכבי
■ הובלת פרויקטים אסטרטגיים בתחום רפואת נשים במכבי
■ שמירה על איכות קלינית והובלת תהליכי איכות ברפואת נשים
■ ביצוע בקרה רפואית ותקציבית על הפעילות הארצית בתחום,
כולל תכנון והנחיות לשטח.

דרישות סף:

■ מומחה/ית ברפואת נשים עם אישור התמחות בישראל
■ לפחות חמש שנות ותק וותק כרופא/ת נשים מומחה/ית
■ עסק/ה ברפואת נשים קהילתית לפחות שנתיים
■ בעל/ת לפחות שנתיים ניסיון ניהולי במערכת הבריאות בישראל

תינתן עדיפות למועמד:

תחומי אחריות:

■ ניהול תחום רפואת ילדים במכבי ,ייעוץ והנחייה לכלל ההנהלות
הרפואיות וגורמי המטה במכבי ,בנושאים הקשורים בתחום.
■ ייצוג מכבי מול גופים ממלכתיים בתחום ,ניהול ממשקי עבודה
מול משרד הבריאות וגורמים רלוונטיים שונים בקהילה.
■ שותפות בפורומים מקצועיים מובילים במטה מכבי
■ הובלת פרויקטים אסטרטגיים בתחום רפואת הילדים במכבי
■ שמירה על איכות קלינית והובלת תהליכי איכות ברפואת ילדים
■ ביצוע בקרה רפואית ותקציבית על הפעילות הארצית בתחום,
כולל תכנון והנחיות לשטח.

דרישות סף:

■ מומחה/ית ברפואת ילדים עם אישור התמחות בישראל
■ לפחות שנתיים וותק כרופא/ת ילדים מומחה/ית
■ בעל/ת לפחות שנתיים נסיון ברפואת ילדים קהילתית
■ בעל/ת לפחות שנתיים ניסיון ניהולי במערכת הבריאות בישראל

תינתן עדיפות למועמד:

■ בעל/ת נסיון בהובלת פרויקטים מורכבים חוצי ארגון
■ בעל/ת הבנה בתחום מחשוב ומערכות מידע

■ עסק/ה ברפואת ילדים קהילתית בשנתיים האחרונות
■ בעל/ת נסיון בהובלת פרויקטים מורכבים חוצי ארגון
■ בעל/ת הבנה בתחום מחשוב ומערכות מידע

העבודה בהיקף  50%משרה ,ניתן לשלב בעבודה קלינית

העבודה בהיקף  75%משרה ,ניתן לשלב בעבודה קלינית

מועד אחרון להצגת מועמדות30/6/20 :

קורות חיים נא לשלוח לרעות תורג'מן,
במיילturgeman_r@mac.org.il :

מועד אחרון להצגת מועמדות30/6/20 :

קורות חיים נא לשלוח לרעות תורג'מן,
במיילturgeman_r@mac.org.il :

