
פומבי71910:מכרז מספר

80078870:מס' המשרה
מרכז/ת בכיר/ה הנדסה רפואית  1 - משרות.:תואר המשרה

שירותי הנדסה רפואית - משק:היחידה
צריפין:המקום
בית חולים אסף הרופא:המשרד
אודרגה 39 - 41 דירוג 12 מהנדסים:הדרגה

דרגה 39 - 41 דירוג 13 הנדסאים/טכנאים.
100 אחוז:חלקיות

ייקבע בהמשך:טווח שכר

תאור התפקיד :      

אחריות על מערך המכשור והציוד הרפואי, ובכלל זה, טיפול באחזקתו והפעלתו של
המכשור וביצוע בקרות טכניות בתחום התמחותו מבין התחומים הבאים: דימות,

מעבדות, חדרי ניתוח, מכשור קליני, הנשמה, מכשור אופטי, רכש ולוגיסטיקה
ואחזקה, בבי"ח שבו מ-301 ועד 600 מיטות.

השתתפות בקביעת תכניות עבודה של המערך להנדסה רפואית.
ליווי וסיוע בפיתוח אביזרי עזר ומערכות חדישות לשימוש בביה"ח בהתאם לצרכים

המשתנים והקידמה הטכנולוגית.
השתתפות בתכנון, ביצוע וקבלת מכשור חדש; ובכלל זה התקנת המכשור חדש, הפעלתו

על פי הוראות היצרן ובדיקת תקינותו.
איתור צרכים של שדרוג או החלפה של מכשור וציוד ישן ומתן המלצות לממונה

בהתאם.
במידה וממונה על עובדים- הגדרת תחומי טיפול ואחריות מקצועית, פיקוח על
עבודתם, הדרכתם בכל הקשור להפעלתו ואחזקתו של המכשור ופתירת בעיות

מקצועיות, בהתאם לצורך.
השתתפות בוועדות מקצועיות בהתאם לצורך ובתיאום עם הממונה.

השתתפות בקורסים מקצועיים בארץ ובחו"ל לצורך הסמכתו/ה לטיפול במכשור הרפואי
שנרכש על ידי בית החולים, בהתאם לצורך.

ביצוע תפקידים נוספים, בתחום המקצועי, על פי הנחיות הממונה.
דרישות המשרה:

דרישות סף:
**************

רישיונות:
-----------------------------

למהנדסים: רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.
להנדסאים: רישום בפנקס רשות ההסמכה להנדסאים וטכנאים.

השכלה:



-----------------------------
מהנדס/ת / הנדסאי/ת באחד מהתחומים הבאים: הנדסה רפואית או הנדסה ביו רפואית

או הנדסת אלקטרוניקה או הנדסת חשמל או הנדסת מכונות או הנדסת מכשור אופטי.
או השכלה אקדמית (תואר ראשון) בפיזיקה.

עדיפות למהנדסים/ות.
ניסיון:

-----------------------------
למהנדס/ת / פיזיקאי/ת - ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות באחד או יותר מן

התחומים הבאים: אחזקה, התקנה והטמעה של מערכות מכשור רפואי מורכבות, פיתוח,
בקרת איכות, רכש.

הנדסאי/ת- ניסיון מוכח של 4 שנים לפחות באחד מהתחומים שצוינו לעיל.
דרישות רצויות נוספות:

*****************
שפות:

-----------------------------
ידיעת השפה העברית על בוריה.

ידיעת השפה האנגלית ברמה של כתיבה וקריאת ספרות מקצועית.
כישורים אישיים:

-----------------------------
כושר ניהול וארגון.

כושר לקיים יחסים אנוש תקינים.

הערות:

1. מועמד המגיש מועמדות למכרז יצרף לבקשה קורות חיים, אישורי העסקה
   ומסמכים המעידים על השכלה.

2. כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
3. מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.

   ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .
המכרז פורסם ביום : א' באייר, תשע"ט (06/05/2019)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : ט' באייר, תשע"ט (14/05/2019)



בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית (הגשת מועמדות  שאינה מקוונת 
תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים 

הנלווים למשרד הרלוונטי.) 
על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד "המקוון ולצרף תעודות השכלה 
ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר 
כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת 

על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז. 
בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו  

בטופס" שאלון המועמד "המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד
המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על  כל עניין הקשור  

בהתאמה למשרה. 
במידה ונשלחה דרישה  להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים

תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות 
כמבוטלת. 

בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון. 
במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז 

עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית. 
  
 


