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 2021אוגוסט  31         
 למועצה אזורית אשכול 

 ה /דרוש 
 בריאות   ת /רכז

 משרה   50%
   : הגדרת התפקיד

ידום  תוך שימוש באסטרטגיות של ק, יום יומיה צתי מועההעקרונות של המועצה בריאה בתפקוד מעת הט ✓
 בריאות. פערי מצום ך צבריאות וקיימות, במטרה לשפר את בריאות כלל התושבים תו

 יחידת הבריאות הרשותית.   ולהינ ✓
ם בריאות וקיימות המבוססים על  גרטיביים, לקידו, תכלול וקידום תהליכי תכנון עירוניים, אינטהובלה ✓

 לצורכי האוכלוסייה ויישומם.  בסיסי מידע ובהתאם 
טות, ספקי  על בריאותם בקרב מקבלי ההחלהעלאת המודעות לבריאות התושבים ולהשפעת פערים   ✓

 ור הרחב. ב השירותים והצי
רתימת גופים ציבוריים, ממשלתיים, עסקיים, התנדבותיים ואמצעי תקשורת לפעילות משותפת עם   ✓

 העירייה למען קידום בריאות וקיימות. 
 יאות בחירום. ערך הבר ניהול מ  ✓
 השתתפות בפעילות רשת ערים בריאות )ברשויות החברות ברשת ערים בריאות(  ✓

 : יני העשייה הייחודיים בתפקידפימא
 עם הערכים והעקרונות של עיר בריאה ומקיימת.  הותדהז ✓
 צוות בין תחומי. מנהיגות משתפת ויכולת קבלת החלטות ב  ✓
 ניהול וביצוע עבודה בצוות לאורך זמן.  ✓
 ה והנעת אנשים. ימרת ✓
 הובלת תוכניות אינטגרטיביות, איכותיות ויכולת דיווח.  ✓
 מתמדת.  התעדכנות מקצועית  ✓
 ברשות ומחוצה לה.   ייצוג הרשות בפורומים מקצועיים ✓

 : ות התפקיד ישדר
רכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה  בעל תואר אקדמי שנ ✓

 . ם בחו"ללהערכת  תארים אקדמיי
סוציאלית קהילתית, מנהל  י בתחומי בריאות הציבור, קידום בריאות, עבודה  עדיפות לבעלי תואר שנ ✓

 וך. נביבה, חיציבורי, איכות הס
, תכנון, קידום בריאות, עבודה  צוי בתחום בריאות הציבור, ר, בניהולשנים לפחות 3ניסיון מקצועי של  ✓

 ילתית, הפעלה והערכה של פרויקטים. קה
לי בריאות ולעמוד בדרישות הלימודיות של משרד הבריאות  י התחייבות להשתתף בקורס הכשרה למוב ✓

 . )למעט בעלי תואר שני בבריאות הציבור או קידום בריאות( 
 ל שני אנשים או יותר. בניהו  ל שנה לפחותש פות לניסיון עדי ✓
 . OFFICE -ות הוכנשליטה בת ✓

 מנהלת אגף שירותים חברתיים.  : כפיפות
 ת.  המקומיום הקיבוצי ברשויות ע"פ ההסכ : נאי העסקהת
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 מתאימות  לא תעודות  ע ליתג )פנייה ש מלצות.דות והועי, תעורים לניסיון מקצ ישוא ורות חיים, ק : צרף לו      
 טופל( לא ת     

 . 12:00בשעה   30/9/2021 -עד לתאריךגיש להת יש ת ההצעוא

 יד. תפקל הסף שותדריב דועמשי םנו רק המועמדייע 

  ר.זוהא  יתושב יםולמועמד ויותבלעם מוג יםמדועמלתינתן עדיפות   

 תהליכי הקבלה לעבודה.להתאמות ב  ת/עם מוגבלות זכאי  ת/מועמד 

 וג הולםיה הזכאית לייצלאוכלוס ת/המשתייך  ת/תינתן עדיפות למועמד. 

 ורךתקים בשעת הצ מרו  י המועצהי לשעת חירום ועל כן עובדונפעל חיכמ וגדרת המועצה מ . 

 ם. לשני המיני המכרז מנוסח בלשון זכר, אך פונה                 

 ב ב ר כ ה,   
 ה המועצ ש  רא – ירקוני גדי                 המועצה "ל  מנכ - ניר ים
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