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 למרכז הרפואי לגליל
 נהג/תדרושים מועמדים לתפקיד 

 
 נהריה -מרכז רפואי לגליל : מקום העבודה

 100%: היקף משרה
 .מנהלי 15 – 13דרגת המשרה: 
 :תיאור התפקיד

נהיגה ברכבים מסוגים שונים לשם ביצוע מטלות הקשורות בנהיגה, לרבות: הובלת נוסעים 
י ודברי דואר, העברת בדיקות דגימות וביצוע שליחויות. וחולים, העברת אספקה ציוד כללי ופרטנ

קבלת סידורי עבודה, כולל פירוט המטלות וצירי התנועה מהממונה ונהיגה בהתאם לכך. סיוע 
בהעברת משאות על הרכב ופריקתם. נהיגה ברכבים תוך שמירה על חוקי התנועה, הביטחון, 

יומיות לרכבים להבטחת תקינותם הבטיחות וההוראות הקיימות ביחידה. ביצוע בדיקות 
 טחונם כגון: בדיקת שמנים ודלק ואיתור תקלות. העברת מידע לממונה על כל ליקוי ותקלה.יוב

ביצוע טיפולים שגרתיים ברכבים ובאביזרים המותקנים בהם )כגון: חיזוק ברגים, החלפת 
נחיות מינהל הרכב. וי מכללים חשמליים( או העברתם למוסך ע"פ הוראות הממונה והקצמיגים, ני

שמירה על ניקיון הרכבים, ניקוי הרכב מבחוץ ומבפנים במכון לרחיצה או באופן עצמאי בהתאם 
מוש יח נסיעות )יעד הנסיעה, מרחק, ש"מילוי דולהוראות מקום העבודה ולהנחיות הממונה. 

ות או גניבות. בדלק, קריאת מונה וכו'( ע"פ ההוראות ודיווח לממונה על כל אירוע חריג כגון תאונ
ביצוע תפקידים נוספים לפי חניית הרכב בהתאם להנחיות החנייה בסיום העבודה היומית. 

 הוראות הממונה.
 דרישות המשרה

========================================= 
 

 רישיונות
---------------------------------------- 

ותנית בהוצאת רישיון נהיגה ברכב רישיון נהיגה בתוקף )תחילת העסקה בתפקיד זה מ
 ממשלתי(.

 (.Dעדיפות לבעלי רישיון אוטובוס ואמבולנס )רישיון 
 

 ניסיון:
---------------------------------------- 

 שנות ניסיון בתחום ההסעות/אוטובוסים. 3עדיפות לבעלי 
 

 השכלה:
---------------------------------------- 

 שנות לימוד נדרשת שנת ניסיון. 8שנ"ל(. לבעלי  12רצויה השכלה תיכונית )
 

 שפות:
----------------------------------------- 

 השפה העבריתת ידיע
 

 כישורים אישיים:
---------------------------------------- 

 ייצוגיות.
 כושר ארגון.

 מתן שירות ונועם הליכות.
 אחריות אישית.

 

 2021 דצמבר :עד תחילת העבודהמו 

 עבודה במשמרות לרבות שישי/שבת/חגים 
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קורות חיים מתאימים בצירוף תעודות השכלה ואישורים המעידים על ניסיון ממקומות 
 cv@gmc.gov.il –עבודה קודמים יש להפנות לכתובת מייל 

 

 7.10.2021ם מועד סיום הגשת המסמכים עד ליו
 קורות חיים ללא מסמכים מצורפים לא יתקבלו

 רק פניות מתאימות תענינה

mailto:–%20cv@gmc.gov.il

