תפקיד :מנהל/ת מכון דיאליזה – מכון איילון
תאריך פתיחת משרה26/8/2018 :
אחריות גיוס :אלה שכטמן ,לימור ברגר
פרזניוס מדיקל קר ישראל מחפשת מנהל/ת מכון דיאליזה למכון איילון בתל אביב.
פרזיניוס ( )Freseniusהינה חברת בריאות עולמית המתמחה בתחום הדיאליזה ומציעה מוצרים ושירותים עבור מכוני
דיאליזה ,בתי חולים ,וטיפול חוץ .עם למעלה מ  250,000-עובדים ביותר מ  100-מדינות ברחבי העולם ,פרזיניוס היא אחת
מחברות הבריאות המובילות בעולם.
פעילות פרזיניוס בארץ כוללת  30מכוני דיאליזה ברחבי המדינה ,כ  550-עובדים המטפלים בכ  2,500-חולים מידי יום
בשיתוף כל קופות ובתי החולים .מטה החברה נמצא בתל אביב.
תיאור התפקיד:
ניהול והובלה של צוות הסיעוד וכח עזר במכון .ניהול משאבים וייעול הארגון תוך יישום תהליכי שיפור .פיקוח על הטמעת
תקני סיעוד ביחידת הדיאליזה .מתן טיפול ותמיכה מקצועיים למטופלי דיאליזה .ייצוג המכון מול משרדי החברה בארץ
וגורמים חיצוניים .יצירת שקיפות במדדים קליניים ,זיהוי גורמי סיכון ויישום פעולות מתקנות .אחריות על ניהול מכון יעיל
ותקין ,הן מבחינת המטופל והן מבחינת מקצועיות הצוות ,תוך ביצוע פעולות מתקנות בהתאם .אחריות על תקינת המכון
מבחינת צוות סיעודי ,גיוס ופיתוח צוות מיומן .ביצוע דיווחים ,תכנון מלאי ,וסידורי עבודה .מנהל המכון יידרש להיות חלק
מצוות הסיעודי השוטף ,קרי להיות משובץ במשמרות אח/אחות דיאליזה בהתאם לצורך סידור עבודה.
חשוב לציין ,שמכון זה הינו אחד המכונים הגדולים בחברה ,אשר עבר שינויים ולפיכך בעל אתגרים רבים – לכן
המועמד נדרש להיות בעל יכולת הובלת תהליכי שינויי ,ניסיון בניהול מכונים רפואיים וצוותי עובדים ,התמודדות עם
ריבוי משימות וראייה מערכתית.
העבודה הינה במשמרות במשרה מלאה.
אם את/ה מעוניין/ת בתפקיד בעל משמעות בחברה בינלאומית מובילה בתחומה ,עבודה מעניינת ומאתגרת ,בעל/ת יכולות
הובלה וניהול ,יכולת לשגשג בסביבה דינמית ונמרצת  -זהו המקום עבורך!
פרופיל מועמד/ת:









ניסיון מוכח בניהול מכון רפואי וצוות סיעוד ,עדיפות בתחום הדיאליזה +3 ,שנים
אח/ות נפרולוגיה בעל/ת קורס על בסיסי – חובה
יכולת עבודה בתנאי לחץ וריבוי משימות
יחסי אנוש מעולים
יכולת הובלת תהליכי שינוי
שליטה טובה במחשב ומייקרוסופט אופיס – חובה
שפות :עברית ,אנגלית – חובה ,רוסית/ערבית  -יתרון

אם את/ה עונה על הדרישות הנ"ל ובעל/ת מוטיבציה גבוהה הנך מוזמן/ת להגיש מועמדות באמצעות שליחת קו"ח לדוא"ל:
 HR-FMC@fmc-il.comעד ל .9/9/2018
לבירור ושאלות נוספות בנוגע לתפקיד או לתהליך ניתן לפנות לאלה שכטמן ממשאבי אנוש או לימור ברגר
.Acting Head of NephroCare
*המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד
*המשרה פתוחה למועמדים פנימיים וחיצוניים
* רק קו"ח רלוונטיים יענו

