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הנדון :מכרז למנהל יח' בריאות
הגדרת תפקיד :ריכוז וקידום בריאות הציבור.
ייעוד התפקיד:
הנגשת שירותי הבריאות הקיימים ,הובלה ופיתוח שירותים חדשים ,גיבוש וביצוע
אסטרטגיה של קידום ועקרונות עיר בריאה .תחום הבריאות ,איגום משאבים  ,מיצוי
זכויות ,לשיפור איכות חיי תושבי המועצה.
הגדרת התפקיד:
 .4ניהול יחידת הבריאות הרשותית.
 .8סיוע למנהיגות היישובים ותושבי המועצה במיצוי זכויותיהם במסגרת החוק לבריאות
ממלכתית.
 .3ניהול ידע בתחום בריאות הציבור כתוצאה מקיום קשר סדיר עם ההנהלות של שירותי
בריאות כללית ,הנהלות בתי חולים וארגונים בתחום הבריאות באזור ומחוצה לו
והקמת מיזמים בתחום בריאות הציבור.
 .1ניהול מערך הבריאות בחירום.
 .5הובלת גיבוש תוכנית אסטרטגית לתחום הבריאות ויישומה .מרפאות ביישובים ,מרכזי
בריאות ,בתים סיעודיים מניעה ועוד.
 .0קידום הבריאות  -שימת נושא הבריאות על סדר היום של תושבי המועצה .אורח חיים
בריא עידוד גוף ונפש בריאים ,וחינוך לבריאות וקיימות.
 .7גורם משמעותי וכתובת לעו"ס המחלקה לשרותים חברתיים ולרכזי הבריאות והרווחה
ביישובים.
 .2השתתפות בפעילות רשת ערים בריאות.
דרישות התפקיד :יכולת אירגונית ,תפיסה שירותית ,יחסי אנוש טובים.

אלומות אלמגור אפיקים  אשדות יעקב איחוד  אשדות יעקב מאוחד  בית זרע  גינוסר
דגניה א'  דגניה ב'  האון  חוקוק  כנרת מושבה  כנרת קיבוץ  מסדה  מעגן  עין גב
פוריה כפר עבודה  פוריה נוה עובד  פוריה עלית  רביד  שער הגולן  תל קציר
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השכלה:
תואר אקדמי  -יתרון .
היקף המשרה. 11% :
כפיפות :מנהלת אגף קהילה.
תחילת העבודה :מיידי.
ועדת קבלה:
המועמד אשר עומד בדרישות הגיוס יתבקש לעבור ראיון בוועדת בחינה\קבלה של משרד
הפנים.
על המועמד למלא טופס למשרה פנויה אותו ניתן לקבל במשרד לשכת מנכ"ל אצל פירחה
במייל  pircha@j-v.org.ilאו בטלפון  ,11-0757013לצרף אליו העתקי תעודות המוכיחות
השכלה וניסיון נדרשים ,קורות חיים מפורטים ומודפסים ,ולמסור במעטפה סגורה במשרד
מנכ"ל המועצה עד ולא יאוחר מיום .4.3.42
הבהרה מגדרית :המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

בברכה,
דודו פרץ ,עו"ד
מנכ"ל המועצה
העתק:
עידן גרינבאום  -ראש המועצה
דפ1פא
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