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 קול קורא

להודיע על פתיחת הליך לחיפוש  שמחבית הספר לבריאות הציבור בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה 

תחומי האחריות  (. 10/2022) גפ"במסלול לקביעות ובדרגה פתוחה שתחל בשנה"ל תש ותאקדמית מלא ותמועמדים למשר

סטודנטים לתארים  הנחיית בקשות למענקי מחקר,ייזום וביצוע מחקרים, הגשת , המשרה כוללים הוראה במסגרת ביה"ס

 .מה פעילה לביה"ס לבריאות הציבור ולקהילהותרו , מתקדמים בתכני בית הספר

 https://publichealth.haifa.ac.il/he/אתר בית הספר: 

 

 :תובם במגמות הרלוונטיולצורך שיל – תחומים הבאיםבאחד מן  ביה"ס מעוניין לקלוט מועמדים בעלי רקע מוכח

 מומחיות בתחומי מדיניות ציבורית בבריאות וכלכלת בריאות הינם יתרון( מערכות בריאותניהול /  מנהל( 

 התנהגות הקשורה לתזונה 

 ביוסטטיסטיקה/אפידמיולוגיה 

  קידום בריאות 

 :דרישות

 :אחד מהתארים הבאים MD,MPH; PhD; DrPH MD,MHA; 

 עת עם שיפוט מדעי-פרסומים מחקריים בכתבי  

 בתחומים הנ"ל ניסיון בניהול וביצוע מחקרים 

 בהוראה ויכולת ללמד בשפה העברית ןניסיו 

  תזות לתואר שני ושלישיניסיון בהנחיית סטודנטים ברצוי  

 בחו"לדוקטורט -עדיפות תינתן למועמדים שסיימו לימודי פוסט 

 את הפרטים הבאים: 30.10.2022המועמדים מתבקשים לשלוח עד 

  .יש לשלוח קורות קורות חיים מפורטים כולל רשימת פרסומים, ניסיון בהוראה ושמות וכתובות של שלושה ממליצים

 :חיים לפי תבנית קורות חיים באנגלית המופיעה באתר הפקולטה

 info-staff-academic-https://hw.haifa.ac.il/facultystaff/faculty 

   פרסומים נבחריםשלושה 

 .תיאור של תחומי מחקר ותוכניות למחקר עתידי ותיאור של תרומה פוטנציאלית לבית הספר לבריאות הציבור 

 

 gassas@univ.haifa.ac.ilנא לשלוח את כל המידע המבוקש עד לתאריך הנ"ל אל: גילה אסס, בדוא"ל: 

 הדרגה פתוחה בהתאם לכישורי המועמד

 קדמיים ותקציביים של האוניברסיטהאיוש המשרה פתוח לכל הדרגות וכפוף לשיקולים א

 הצעת המשרה מותנית באישור רקטור האוניברסיטה

 כאחד, ללא הבדלי דת, מוצא, וגיל ההודעה מיועדת לנשים וגברים

 בית הספר אינו מחויב לבחור באחד המועמדים

https://publichealth.haifa.ac.il/he/
https://hw.haifa.ac.il/facultystaff/faculty-academic-staff-info
mailto:gassas@univ.haifa.ac.il
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The School of Public Health in the Faculty of Social Welfare & Health Sciences at the University of Haifa is 

pleased to invite applicants for open-rank, tenure-track faculty positions, beginning October 2022. 

 

The successful applicants will be expected to initiate research, teach, supervise student theses for advanced 

degrees, apply for grants and to actively contribute to the School's activities and in the community. 

 

Webside of School: https://publichealth.haifa.ac.il/he/ 
 

The applicants should have a proven track record in one the listed subjects, in order to serve the needs of 

the relevant divisions at the School.  

 Health management and administration (knowledge of public health policy and health economics are an 

advantage) 

 Behavioral nutrition 

 Epidemiology/Biostatistics 

 Health promotion 

  

Requirements: 

 One of the following degrees: PhD; DrPH; MD,PhD, MD,MPH; MD,MHA 

 Experience in conducting research 

 Peer-reviewed publications  

 Academic Teaching experience 

 Ability to teach in Hebrew will be given preference 

 Experience in supervising M.A. (and preferably also Ph.D.) thesis students is preferable. 

 Priority for those who have over-seas post-doctoral training. 

 

Interested applicants are required to send the following information no later than October 31, 2202 : 

 CV including publication list, teaching experience and names of 3 referees.  

The format of the CV should follow the template in English on the Faculty’s web site: 

https://hw.haifa.ac.il/facultystaff/faculty-academic-staff-info 

 Three selected publications. 

 A cover letter that will describe research areas and plans as well as potential contribution to the School of 

Public Health 

 

This information should be sent to the following E-mail address: 

Gila Assas: gassas@univ.haifa.ac.il 

 

The academic rank depends on the qualification of the candidate 

Filling the position depends upon academic and financial considerations. 

The job offer is conditional on the approval of the university rector 

This posting is directed to women and men alike, and without distinction of religion, ethnic origin, and/or 

age. 

The University is not obliged to choose one of the applicants 
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