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 /ותדרושים

 למרכז רפואי ע"ש ברוך פדה פוריה      
 קורונה - 81103822, 81103823מילוי מקום  רנטגנאי/תדרוש/ה 

 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

 אחריות לביצוע בדיקות דימות, בהתאם להנחיות הרופא/ה המפנה.
 לסוגה.כשור, לרבות ציוד סטרילי, לביצוע הבדיקה בהתאם הכנת הנבדק/ת והמ

 ביצוע הבדיקה והעברת הצילומים לפיתוח.
 במכון. פיתוח הצילומים או העברתם לפיתוח בחדר הפיתוח, בהתאם לשיטות העבודה הנהוגות

 העברת הצילומים המפותחים לחוות דעת הרדיולוג.
 הפנית הנבדק לגורם המפנה ודיווח על ביצוע הבדיקה בטופס ההזמנה.

 בתקלות ועדכון הממונה בהתאם. ר הרנטגנאי לשם הבטחת פעילותו השוטפת, טיפולכשוביצוע בדיקות שגרתיות למ
 הבדיקה בהתאם להוראותיו. באולטרסאונד: אחריות לעדכון הרדיולוג באיתור ממצאים מיוחדים והמשך ביצוע

 ביצוע תפקידים נוספים, בתחום המקצועי, בהתאם להוראות הממונה.
 

 השכלה:
מדעי החברה ומדעי הטבע, לתלמידי/ת רנטגנאות והדמיה  בחוג המשולב למדעי החברה, לימודים בתחומיתואר ראשון במדעי החברה 

 באוניברסיטת בר אילן.
המעשיים הקיימים בישראל, ממוסד מוכר בחו"ל  בוגר/ת חו"ל*: תואר ראשון בדימות שווה ערך לתואר מוכר בישראל וללימודים

 שעות לפחות ורישיון בתוקף לעיסוק במקצוע בחו"ל. 1500של מעשית  ובנוסף אישור על ביצוע התנסות
 

 ניסיון:
 ללא ניסיון. -לרנטגנאי/ת 

מקצועית מוכרת ושהועסק/ה לפחות שליש  ובתנאי שעבר/ה הכשרה 8-4לאחר מיצוי המסלול בדרגות  -לרנטגנאי/ת בכיר/ה 
 אונד, אנגיוגרפיה, צינטורים, רפואה, אולטראסCT, MRIהמקצועיים הבאים:  ממשרתו/ה באחד או יותר מהתחומים

רדיותרפיה קובלט, ממוגרפיה, רפואה דחופה  גרעינית קרדיאלית, רדיותרפיה סימולציה, רדיותרפיה מאיץ קוי, גריעינית כללית,
 ומרפאות חוץ.

 דרישות רצויות נוספות
 ידע:

 הכרת השימוש במערכות מידע ממוחשבות.
 שפות:

 ידיעת השפה העברית.
 האנגלית כדי קריאת מונחים מקצועיים הקשורים בעבודה. ידיעת השפה

 הערה:
כרה במעמד מטעם משרד הבריאות עם מספר רישום ה רשאים להגיש מועמדותם גם רנטגנאים/ות מוסמכים/ות בעלי/ות תעודת

 תואר אקדמי. ממשלתי. עדיפות תינתן לבעלי
 הבריאות. י/ת במשרד*בחינת עמידה בתנאי הסף תעשה בהתייעצות עם הרנטגנאי/ת הראש

 משרות 2עבור: 
 מקום העבודה: מרכז רפואי ע"ש ברוך פדה פוריה.

 תחילת העסקה: מיידי.
 75%אחוז משרה: 
 תקופת משבר הקורונה. –חודשים לשנה 3בין לתקופה מילוי מקום : 

 
 

 
   


