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  מנהל המכון הרפואי לבטיחות בדרכים     : תואר המשרה  
  

  מכון לבטיחות בדרכים ): 01( אביב -תל,  "ת( מכון רפואי לבטיחות בדרכים  :   מקום העבודה    
  

   רופאים031:            דירוג    
  

   רופאים031של הדירוג  , 9 - 7          : הדרגה    
  

  :תאור התפקיד    
. משרדי הבריאות והתחבורה פ מדיניות"ע, אחראי לניהולו המקצועי והמינהלי של המכון לבטיחות בדרכים

לכשירות רפואית ורישוי לנהיגה לנוהגים בכלי רכב מנועי   ומתן המלצות מקצועיותאישור, אחראי לבדיקה
מטרות  ,משתתף בקביעת המדיניות וקובע סטנדרטים מקצועיים ומינהליים. החוק והתקנות פ"המופנים למכון ע

בקרה עם הנוגעים בדבר ומקיים  בתיאום, ד"מגבש תכנית עבודה שנתית של המרב. ויעדים לביצוע ומימושה
אישור ההמלצות המקצועיות לכשירות רפואית , לבדיקות הנערכות אחראי. שוטפת אחר ביצועה ושינויים בה

, מפקח על עבודתם ,ד"ממונה על עובדי המרב. י גורמי חוץ"על התיקים כולל תיקים של נבדקים ע לנהיגה וחתימה
ד הצבה וויסות של "תית הארגונית במרבשל התש אחראי לתפעולה. פ הצורך"ע, מדריכם ופותר בעיות מקצועיות

מתווה ומגבש את . יוזם ומפעיל תכניות הדרכה לעובדים במגזרים השונים .הערכת עובדים וקידומם, כח אדם
הנהלים של רשומות  פ"אחראי לניהול שימור ואחסון ע. התקציב השנתי ואחראי לביצועו לאחר האישור הכנות

קביעת הסדרי קניית ומכירת , ד"שירותי המרב אחראי לשווק.  במכוןברורות המפרטות מידע הקשור לנבדקים
מקיים פיקוח רציף אחר הגורמים החיצוניים המספקים שרותים , בנושא פ המדיניות וההנחיות"שירותים ע

ויישומן  הסקת מסקנות, ד"יוזם ומשתתף בסקרים ומחקרים בנושאים הקשורים לפעילות המרב .ד"למרב
אחראי . מקיים קשר עם מוסדות וארגונים במשרד ומחוצה לו בכל נושא אחריותו. עם הממונהבתיאום , בעבודה

פ "ע, בתחום המקצועי, מבצע תפקידים נוספים. בנושאים שבאחריותו לריכוז והכנת דיווחים כלליים ופרטניים
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  :    הערות 
  31.5.2006 -המשרה תתפנה ב,ה מועסק עובדבמשר.1    
  יש לשלוח העתקי טפסים ,בנוסף לטופסי המועמדות שישילוח לנציבות שירות המדינה.2    

  ל משרד הבריאות"מנכל
_____________________________________________________________________  

  
  :היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא

  
  ).11/07/2006 (-ו "תשס, בתמוז' טו

  
  בקשות למכרז זה יש להפנות אל נציבות שירות המדינה

  המרכזית ירושלים, הלשכה המחוזית
  

  יחד עם(בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד , על המועמדים לדאוג שבקשותיהם
  יגיעו ללשכה המחוזית של) אם הם ערוכים בשפה זרה, תרגום מוסמך לעברית

  .לא יאוחר מהתאריך שנקבע, כאמור לעילנציבות שירות המדינה 
  

 .בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון


