
 

 אגף משאבי אנוש 
 משרד הבריאות

Division of Human Resources  
Ministry of Health 

 91010ירושלים  1176ת.ד.
  Hrd@moh.health.gov.ilדוא"ל:   

 02-6474889 פקס:  02-5081139  טל:

P.O.B 1176, Jerusalem 91010 
Hrd@moh.health.gov.il 
Tel: 02-5081139 Fax: 02-6474889 

 

משרד הבריאות ליחידת המרכז הלאומי לבקרת מחלות ב
 (14-16סוקר/ת מוסמך/ת )מינהלי  דרוש/ה

 
 24/02/2020  תאריך אחרון להגשת מועמדות:

  משרד הבריאותמשרד: 
 המרכז הלאומי לבקרת מחלותיחידה ארגונית: 

 81006177מספר משרה: 
 מינהלי  14-16משרה: רמת 

 סוג העסקה: שעות עבודה
 תל השומרבית חולים רה: מקום מש

 , קיימת גמישות בימים15:30-21:00משמרות בשבוע בשעות  3היקף משרה: 

 
 תיאור תפקיד:

 
בסקרים  ביצוע ראיונות טלפוניים וסקרי שטח לצורך קבלת נתונים מהאוכלוסייה הכללית,

 הנערכים על ידי משרד הבריאות.
 

 ונתונים. תף בסקר ולמסור מידעבקיאות בתכני הסקר ובמטרותיו, שכנוע נדגמים להשת
 

 ריכוז והעברת הנתונים במערכות הקיימות.
 

 ביצוע פעולות נוספות בהתאם לצורכי העבודה והוראות הממונה.
 

 העבודה כרוכה בראיון אנשים טלפונית תוך מילוי שאלון ממוחשב בשפה העברית או
 הערבית.

 
 דרישות התפקיד:

 
 דרישות סף

***************** 
 :השכלה

------------------ 
 שנות לימוד(. 12השכלה תיכונית )

 יש לצרף תעודת השכלה 
 

 דרישות רצויות נוספות
******************** 

 שפות:
----------------- 

 שליטה בשפה העברית.
 עדיפות לידיעת שפה נוספת.
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 אישיים: כישורים
----------------- 

 כושר ביטוי טוב בע"פ ויכולת שכנוע.
 

 כישורים נוספים:
----------------- 

 WORDידע בסיסי בתוכנת מחשב כמו  - אוריינטציה מחשובית
 ידיעת השפה העברית או ערבית ברמת שפת אם

 שטף בדיבור וקריאה רהוטה 
 יחסי אנוש טובים, סבלנות וכושר שכנוע

 )?( מגורים באזור המרכז
  (21:00נגישות של תחבורה למקום המגורים בשעות הערב )העבודה מסתיימת בשעה 

 
 
 

 הערות:
 המשרה היא בלתי צמיתה. .1

 
 

 :המועמדויותאופן הגשת 
 

 :לכתובת מייל בצרוף תעודות השכלה וניסיוןיש להעביר קורות חיים 
a.frankenthal@telaviv.health.gov.ildvor  :לציין  חובהסוקר/ת מוסמך/ת ,ולציין עבור משרת

 .וכתובת מלאה בקורות חיים מס' ת.ז. טלפון נייד

 
 הערות:

 .המודעה פונה לגברים ונשים כאחד 

 .קורות חיים ללא ציון מס' הפרסום או מס' המשרה לא יקבלו התייחסות 

 קום במערכת הבריאות אנא הצהר/י על כך עם הגשת במידה והנך מועסק/ת במילוי מ
 מועמדותך.

 טחון.יתחילת העבודה בפועל מותנית בסיום הליכי הסיווג הביטחוני על ידי אגף הב 

 וזאת על פי צרכי המשרד ושיקול דעתו., רק קורות חיים מתאימים יענו 
 
 

 

 24/02/2020 :המועד האחרון להגשת קורות חיים באמצעות המייל
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