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 מילוי מקום –/ות דרושים

 למרכז רפואי ע"ש ברוך פדה פוריה      
  81103994ראש/ת צוות אחזקה )בינוי( דרוש/ה 

 קורונה   -מילוי מקום

 חובה לשלוח קורות חיים בצירוף תעודות השכלה ורשיונות רלוונטיים.
מייל שיגיע ללא קורות חיים, תעודות השכלה ורשיונות כנדרש במכרז 

 מועמדותו/ה תפסל. 
 רק פניות מתאימות תיעננה

 michraz@pmc.gov.ilלהעביר לכתובת מייל: 
 2020.1026.עד ליום ציון שם המשרה, ב

 תיאור עיסוק:
 הטכניים במרכז הרפואי. רותיםימחלקת השאחריות לנושא המקצועי עליו מופקד/ת כראש צוות במסגרת 

 העבודות. קבלת הוראות כלליות מקצועיות בע"פ או עפ"י הזמנות עבודה מהממונה על ביצוע
 ובאופן כללי. דיווח לממונים על העבודות הנדרשות בתחום האחזקה וביצוען, בתחום המקצועי

 למוקד. אישור עבודות שבוצעו, ע"ג הזמנות העבודה, והחזרתן לממונה או
 ביצוע תפקידים נוספים, בתחום המקצועי, לפי הוראות הממונים.

 :דרישות סף
 :השכלה

 שנו"ל(. 12השכלה תיכונית )
 והרווחה בתחום בו עוסקת המשרה.* ובוגר/ת קורס הסמכה מוכר ע"י משרד העבודה והרווחה או מטעם משרד העבודה

 דרישות רצויות נוספות
 :שפות

 ידיעת השפה העברית.
 ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית.

 :כישורים אישיים
 כושר אירגון ופיקוח.

 כושר ניהול צוות עובדים.
 הערה:

 * במקצועות שלהלן נדרשות ההסמכות הבאות:
חשמלאי מטעם מנהל אגף החשמל במשרד  . עובד/ת אשר ישובץ/יועסק בתחום החשמל חייב בהכשרה והסמכה של הנדסאי/טכנאי1
 פרק שני. עדיפות לחשמלאי מוסמך בעל ניסיון 1985החשמל )רישיונות( התשמ"ה  אנרגיה או מי שהוא הסמיך בהתאם לתקנותה

 במערכות מתח גבוה.
 .1998ותיקון משנת  1988התשמ"ח  . ראש צוות בנייה חייב בהסמכה ע"פ תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(2
 .4תקנה  -הבטיחות בעבודה התש"ס  חייב בתעודת מפעיל מוסמך ע"פ הדרישה בתקנות. מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה 3
: הסמכת בעלי מקצוע, 1.9פרק ראשון סעיף  2016 -מערכות גזים רפואיים g-01. ראש צוות גזים רפואיים חייב בהסמכה ע"פ נוהל 4

 מטעם משרד הבריאות.
שנות ניסיון מקצועי בתחום המשרה, ובוגר/ת קורס  2-שנות לימוד ו 10דית **במכרז פנימי רשאים להגיש מועמדותם בעלי השכלה יסו

שלגביהם  והרווחה או מטעם משרד העבודה והרווחה בתחום בו עוסקת המשרה, למעט מקצועות הסמכה מוכר ע"י משרד העבודה
 נדרשת הסמכה כמפורט לעיל.

 כתנאי לשיבוץ דרך קבע. צם במשרהעובדים ללא קורס הסמכה יתחייבו להשלימו תוך שנתיים מיום שיבו
 ההנדסאים וטכנאים. ***הנדסאים או טכנאים, הרשומים בפנקס ההנדסאים והטכנאים ידורגו בדירוג

 ****בעת פרסום מכרז יצוין תחום אחריות הצוות.
 מקום העבודה: מרכז רפואי ע"ש ברוך פדה פוריה.

 תחילת העסקה: מיידי.
 100%אחוז משרה: 
 תקופת משבר הקורונה. –חודשים לשנה 3בין לתקופה מילוי מקום : 

mailto:michraz@pmc.gov.il

