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 Tenure Trackלסגל למנהל ניהול  קול קורא

להודיע על פתיחת הליך לחיפוש  שמחבית הספר לבריאות הציבור בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה 

בתחום  (10/2020) תשפ"אבמסלול לקביעות ובדרגה פתוחה שתחל בשנה"ל או בחצי משרה ה אקדמית מלא המועמדים למשר

עדיפות למועמדים בעלי רקע בכלכלת בריאות ו/או ניהול מערכות בריאות. חובה ניסיון במחקר בתחומי  תינתן. ניהול-מנהל

 וניסיון הוראה בתחומים אלו.  ,תיאורטי או יישומי ,ניהול מערכות בריאותאו  בריאותכלכלת 

 הנחיית בקשות למענקי מחקר,ייזום וביצוע מחקרים, הגשת , משרה כוללים הוראה במסגרת ביה"סבתחומי האחריות  

  .מה פעילה לביה"ס לבריאות הציבור ולקהילהותרו רים לתארים מתקדמים בתכני בית הספסטודנט

 http://publichealth.haifa.ac.il/index.php/heאתר בית הספר: 

 

 :בבית הספרבם ולצורך שיל מנהל ניהולבתחום  ן לקלוט מועמדים בעלי רקע מוכחביה"ס מעוניי

 :דרישות

 לפחות אחד מהתארים הבאים: MD,MPH; MD,MHA; PhD; DrPH 

 עת עם שיפוט מדעי-פרסומים מחקריים בכתבי  

 בתחומים הנ"ל ביצוע מחקריםבניסיון בניהול ו 

 ניסיון הוראה אקדמי 

  תנתן עדיפות לבעלי יכולת הוראה בשפה העברית 

 דוקטורט-עדיפות תינתן למועמדים שסיימו לימודי פוסט 

  

 את הפרטים הבאים: 1.03.21המועמדים מתבקשים לשלוח עד 

  על פי המבנה המבוקש בקורות חיים מפורטים כולל רשימת פרסומים, ניסיון בהוראה (- 

https://www.haifa.ac.il/images/pdf/minuim_vehaalaot/cv_emplate.pdf) ושמות וכתובות של שלושה ,

 . ממליצים

   פרסומים נבחריםשלושה עד 

  ,ציאלית לבית הספר לבריאות הציבורשל תרומה פוטנתוכניות למחקר עתידי ותיאור תיאור של תחומי מחקר 

 , בדוא"ל: מריה ליברזון, מזכירות בית הספר לבריאות הציבורנא לשלוח את כל המידע המבוקש עד לתאריך הנ"ל אל: 

mliberzon@univ.haifa.ac.il 

 דהדרגה פתוחה בהתאם לכישורי המועמ

 קדמיים ותקציביים של האוניברסיטהאיוש המשרה פתוח לכל הדרגות וכפוף לשיקולים א

 הצעת המשרה מותנית באישור רקטור האוניברסיטה

 כאחד ההודעה מיועדת לנשים וגברים

 בית הספר אינו מחויב לבחור באחד המועמדים
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