
 

 ג'וניור  .יתפרוייקטור –תיאור משרה 

 .הדיגיטלית תחום הבריאותחבר.ת צוות ל)ע"ר( מגייס  מכון הישראלי לחדשנותה

 פתרונות חדשניים ה והטמעה שללהכנס במסגרת הפעילות שלנו בתחום הבריאות אנו פועלים לקידום תהליכים מובנים

 את איכות הטיפול והשירות במערכת.מערכת הבריאות, מתוך מטרה לשנות ולשדרג משמעותית ב )של חברות טכנולוגיה(

( הינה חלק מהתכנית הלאומית 'בריאות דיגיטלית כמנוע צמיחה' במיזם משותף עם משרד HealthILפעילות התחום ) 

, שיתופי פעולה עם חברים  7000ומעל    טכנולוגיה  חברות  630מעל  מונה כיום    HealthILהכלכלה וישראל דיגיטלית. קהילת  

 ארגוני בריאות ומאות חיבורים ופרויקטים מוצלחים כתוצאה מכך. 30 -כ

הפעילות כוללת עבודה מול ארגוני הבריאות בישראל ובעולם בקידום תהליכי חדשנות פתוחה בארגונים, כולל איתור אתגרי 

ו. על בסיס תהליכים אלה, אנחנו מחפשים מענה טכנולוגי לשיתופי פעולה עם ארגוני הארגון וביסוס הצעת הערך הייחודית ל

 הבריאות תוך שימוש בכלים שונים: קול קורא, אתר אינטרנט עם האתגרים, אירועי חשיפה, האקתונים ותחרויות אתגר. 

בצורה   ארגוני הבריאות וחברות הטכנולוגיהוכל לגשר בין  יש  –  לתפקיד התחלתי  יםלניהול פרוייקטאנחנו מחפשים טאלנט  

כדי לשנות עולמות יכולת לחבר בצורה משמעותית ויעילה בין שני הטובים ויחסים בין אישיים בעל , אפקטיבית ונכונה

 . את מערכת הבריאות

 

 :תיאור התפקיד

הובלת תהליך רלוונטים וחיבורים  ,  קולות קוראים  איתור אתגרים,פרויקטים עם ארגוני בריאות:  ניהול שוטף של  התפקיד כולל  

הערכה מתמדת של יכולות החברות הטכנולוגיות כמו כן, התפקיד כולל . מהלכי חדשנות מול ארגוני הבריאותשל ניהול 

. מוצלחים, ליווי החברות וכן ארגוני הבריאות לבחינה הדדית ולשיתופי פעולה והתאמתן לצרכי ויכולות ארגוני הבריאות

 HealthILשל צוות  וליווי העבודה נעשית בשת"פ

מובילי דרך בתחום הבריאות  מסלולים מובנים לפיילוטיםבתיווך בניית בעידוד הביקוש לחדשנות ו לתפקיד חשיבות קריטית

 השונים האפשריים וליווי צמוד של אותם ארגונים. בתהליכים, הדיגיטלית. התפקיד דורש מיומנות ובקיאות בשלבי הדרך 

 

 :דרישות

 !יתרון – מול ממשקים ב/עם ארגוני בריאותודה בעב ניסיון משמעותי

 !יתרון - ניסיון משמעותי בעבודה ב/מול חברות טכנולוגיה

 ויכולת עבודה בצוות עצמאיבאופן יכולת ניהול פרויקטים 

 לא פחות!( -יכולת אינטגרציה גבוהה ויחסי אנוש מצוינים )איש.ה של אנשים

 ניהול תהליכים במקביל

 יכולות אסטרטגיות, ראייה רחבה, וזיהוי פוטנציאל טכנולוגי

 עברית שפת אם, ואנגלית טובה.

 

 , במשרדי החברה בת"א או בחיפה.חודשים עם אופציה להארכה 6, לתקופה של משרה מלאה

 חובה! – וציפיות שכר בצירוף מכתב מקדים – israelinnovation.org.ilnaamab@-קו"ח יש לשלוח ל


