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 הארכה -0202-20-20מכרז כ"א מס' 

 

  מנהל/ת סיעוד במרכז בריאות כפרי רמת הנגב
 

 תיאור התפקיד
 
 ולמדיניות המועצה .קופת חולים אחריות לניהול צוות העובדים במרפאה בהתאם למדיניות  .1
 ואחריות לטיפול בפניות המטופלים. קופת חולים אחריות על ניהול השירות ללקוחות  .2
אחריות לטיפוח ופיתוח המשאב האנושי, הכשרות, השתלמויות מבלי לפגוע ברצף הטיפול והעבודה במרפאה, ניהול ישיבות  .3

 צוות, חניכה, והדרכת עובדים .
 אחר גיליונות נוכחות של העובדים. גיוס ושימור עובדים , הערכות עובדים, מעקב ובקרה  .4
מחזיק/ה את תיק הבריאות לשע"ח ברשות, ממונה/ת בריאות ברשות. ) השתתפות בהכשרות, בתרגילים ואימונים. דאגה  .5

 לעדכון תיק ממונה בריאות ותיק בריאות רשותי(. 
 אחריות לתפעול שוטף של המרפאה ) אחזקה, כספים, ציוד וכו..( .6
 ות המטופלים וצוות המרפאה .אחריות לביטחון ובטיח .7
  וקופת חולים עבודה שנתיות בהתאם למדיניות המועצה  אחריות לעמידה ביעדי המרפאה , תוך תכנון ובצוע תוכניות  .8
. ארגון ימי  קשר עם צוותי המרפאות במועצה תוך שיתוף פעולה, ייזום וקידום תוכניות לקידום בריאות ופעילויות בקהילה  .9

 השתלמויות משותפות. גיבוש , סדנאות ו
 

 מנכ"ל המועצה כפיפות ארגונית
 

 דרישות התפקיד
 
 השכלה בסיעוד, בוגרת בית ספר לסיעוד.         .1
 השכלה אקדמאית )תואר ראשון( מוכר בסיעוד: תואר ראשון בסיעוד או בניהול מערכות בריאות.         .2
 ראשונית/בריאות הציבור.רצוי קורס על בסיסי ברפואה          .3
 רישוי עבודה כאחות מוסמכת )תעודת רישום(.         .4
 ניסיון קודם של שנתיים במקצוע ולפחות חצי שנה בקהילה.         .5
 ידע מקצועי עדכני ונרחב בתחום האחריות.         .6
 ידיעת השפה העברית, על בוריה.         .7
 )כדי קריאת ספרות מקצועית(.שליטה בשפה האנגלית          .8
 יחסי אנוש תקינים.         .9

 יכולת הפעלת צוות.       .11
 כושר תכנון וארגון.       .11
 יכולת הדרכה והנחיה.       .12
 

 

 מסגרת העבודה

 שעות שבועיות 41, ימים בשבוע 5(, 111%משרה מלאה )

 

 ומועצות אזוריותכללית" קופת חולים בהתאם להסכמי שכר ב"תנאי העסקה: 
 
 

 rng.org.iloshrao@קו"ח, תעודות והמלצות בציון שם המשרה נא לשלוח למייל 
 151-5363513 -מנכ"לית -אדוה לויד. טלפון לברורים:  12:11שעה ב 16/13/2121לא יאוחר מיום 

 המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.
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