
 

 בנען רווחההוסיעוד הבריאות ה מערךאשכול ת /מנהל מכרז

 מהות התפקיד: 

ת מקצועי כתתוך פיתוח, שימור וקידום מערניהול מערך הבריאות, הסיעוד והרווחה של נען, 

 בעת הזאת.  לצרכי חבריו הלמאפייניו של הקיבוץ המתחדש וקשוב המותאמת ,תואיכותי

 

 התפקיד: תיאור

 

 , חברים, מרפאת שיניים, בית הדרים מרפאת ומנהליהם: אשכולאחריות על התנהלות ענפי ה •

 רווחה וצרכים מיוחדים. וכן, ניהול ואחריות למערך הסיעוד בבתי החברים* 

 האשכול, כולל הגדרת תכנית עבודה ועמידה ביעדים. תקציבי בנייה ובקרה של  •

 נען. גידול אוכלוסיית קראת לבתחומי האשכול היערכות ההובלת תהליכי בשותפות  •

 הובלה ושותפות בגיבוש תקנון סיעוד מעודכן לנען בעת הזו.  •

, לרבות מוסדות המדינה והמועצה, בנושא מיצוי יםיורמים רלוונטגקשר עם  תושמיר היציר •

 זכויות שבתחום אחריות האשכול. 

 אחריות למתן מענה בתחום ביטוחי הבריאות והסיעוד, בהתאם למדיניות נען •

 והבאתו לאישור ציבורי. ,לבני הדור השלישיהסיעוד קרן הפעלת תקנון לבניית אחריות ל •

, חבר/ה בצוות הבטחת הסיעוד לדור שניומימון רן לצוות הק, יו"ר מינהלת בריאות ורווחהיו"ר  •

 .המלווה לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים

 

 :בביתםמערך הסיעוד לחברים *

 מתן אחראיות לקשר קבוע עם קשישים בסיכון, עריריים, חולים, מעקב לאיתור צרכים, אחריות לקיום 

כולל הפנייה לגורמים מטפלים )קופ"ח, בטל"א, משרד הבריאות, שירותי רווחה, מרפאה  ,מענים

 בקיבוץ(.

 חברת כ"א י. קשר עם עובדהשטח פיקוח ותיווך בחוק סיעוד, אחריות על עוזרות בית ומטפלות ,תיאום

 ושירותי הרווחה. תיווך בין הבית המשפחתי לסיעודיים והקשישים בקהילה. 

 קשר עם משפחתו של הקשיש בקיבוץ ומחוצה לו. 

 

 כישורים נדרשים:

 יתרון. -רלוונטית בתחומי האשכול השכלה  •
 יתרון –תחומי האשכול אחד או יותר מבמערכתי ניסיון ניהולי  •
 עבודה יכולות ניהול, הובלה והנעת צוותי •

 )מאקרו( לצד ראיית הפרט וצרכיו )מיקרו( רחבהיה מערכתית ראי •

 אמפטיה, חמלה ואינטליגנציה רגשיתיחסי אנוש מצוינים,  •

 דיסקרטיות •

 דרישות התפקיד:

 זמינות לעבודה בשעות גמישות ובערבים •

 )לא פחות משלושה ימים(  70%-60% כ היקף משרה: •

 . קהילהכפיפות: מנהל/ת  •

 .זמינות לתפקיד: מיידית •
 
 

 הגשת מועמדות:     
לתיבת המכרזים במשרד מש"א או  10.3.2019יש להגיש קורות חיים יש להגיש עד 
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