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מיקוד 30026

בהתאם לסעיף  ,40לצו המועצות המקומית (נוהל קבלת עובדים לעבודה) ,התשל"ז  ,1977-מכריזה המועצה
המקומית ערערה על משרה פנויה ומבקשת לקבל הצעות המעוניינים במשרה.
הודעה על הארכה מכרז חיצוני  13/2018לתפקיד מתאם בריאות יישובי ברשות המקומית
יחידת בריאות יישובית
היחידה:
מתאם בריאות יישובי
תיאור המשרה
דירוג ודרגת המשרה דרגה  38-40בהתאם לדירוג המקצועי הרלוונטי
50%
היקף העסקה
כפיפות מנהלתית -למנכ"ל המועצה
כפיפות
כפיפות מקצועית -למטה המקצועי של רשת ערים בריאות
הטמעת העקרונות של העיר הבריאה בתפקוד העירוני היום-יומי ,תוך שימוש
תיאור תפקיד:
באסטרטגיות של קידום בריאות וקיימות ,במטרה לשפר את בריאות כלל
התושבים תוך צמצום פערי בריאות .
עיקרי תפקידו:
 .1ניהול יחידת הבריאות הרשותית
 .2הובלה ,תכלול וקידום תהליכי תכנון עירוניים ,אינטגרטיבית ,לקידום
בריאות וקיימות המבוססים על בסיסי מידע ובהתאם לצורכי האוכלוסייה
ויישומם
 .3העלאת המודעות לבריאות התושבים ולהשפעת פערים על בריאותם בקרב
מקבלי ההחלטות ,ספקי השירותים והציבור הרחב
 .4רתימת גופים ציבוריים ,ממשלתיים ,עסקיים ,התנדבותיים ואמצעי תקשורת
לפעילות משותפת עם העירייה למען קידום בריאות וקיימות
 .5ניהול מערך הבריאות בחירום
 .6השתתפות בפעילות רשת ערים בריאות( ,ברשויות החברות ברשת ערים
בריאות(
השכלה ודרישות מקצועיות
 בעל תואר אקדמאי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ,או
שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
 עדיפות תינתן לבעלי תואר שני בתחומי בריאות הציבור ,קידום בריאות,
עבודה סוציאלית קהילתית ,מנהל ציבורי ,איכות סביבה ,חינוך.
ניסיון מקצועי וניהולי
 ניסיון של  3שנים לפחות ,בניהול ,רצוי בתחום בריאות הציבור ,תכנון ,קידום
בריאות ,עבודה קהילתית ,הפעלה והערכה של פרויקטים.
תנאי סף:
 עדיפות לניסיון של שנה לפחות בניהול של שני אנשים או יותר.
קורסים והכשרות מקצועיות:
התחייבות להשתתף בקורס הכשרה למובילי בריאות ולעמוד בדרישות הלימודיות
של משרד הבריאות (למעט בעלי תואר שני בבריאות הציבור או קידום בריאות(
יישומי מחשב-
 שליטה בתוכנות ה.OFFICE -
 היכרות ויכולת שימוש ברשתות חברתיות  facebook ,Twitterוכד')
א .הזדהות עם הערכים והעקרונות של עיר בריאה ומקיימת
ב .מנהיגות משתפת ויכולת קבלת החלטות בצוות בין תחומי
ג .ניהול וביצוע עבודה בצוות לאורך זמן
מאפייני העשייה
ד .רתימה והנעת אנשים
הייחודיים בתפקיד:
ה .הובלת תוכניות אינטגרטיביות ,איכותיות ויכולת דיווח
ו .התעדכנות מקצועית מתמדת
ז .ייצוג הרשות בפורומים מקצועיים ברשות ומחוצה לה
המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

מועמדים המעוניינים במשרה שלעיל ,יגישו בקשה למשרה פנויה (ניתן להוריד מאתר המועצה),
בצירוף קורות חיים (והמסמכים הדרושים) ליד היבה מלחם מזכירת מנכ"לית המועצה  ,עד ולא
יאוחר מיום ראשון  , 30/09/2018בשעה .12:00
בכבוד,
עו"ד מודר יונס
ראש המועצה

