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 משרה אקדמית   –קול קורא  
 
 

שמחים להודיע על פתיחת  החוג לשירותי אנוש, בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה,  
ראשון   בתואר  ללמד  אמור  שיתקבל  המועמד  לקביעות.  במסלול  אקדמית  למשרה  מועמדים  לחיפוש  הליך 

,להגיש   מדעיים  עת  בכתבי  ולפרסם  מחקר  לבצע  מתקדמים,  להנחות  ובתארים  מחקר,  למענקי  בקשות 
שירותי   תחום  להתפתחות  ולתרום  החוג,  של  התוכן  בתחומי  במחקרים  מתקדמים  לתארים  סטודנטים 

 האנוש. 
 http://hw.haifa.ac.il/index.php/departments/humanאתר החוג: 

 
 

 :דרישות

עולם העבודה   ( בתחום מדעי החברה, ורקע בתחומים רלוונטיים לחוג, כגון:PhDשלישי )תואר  •
החברה האזרחית, הערכת תוכניות, חברת הצריכה,   והתעסוקה, מדיניות חברתית,

 ושירותי מידע.   טכנולוגיה התנהגות ארגונית, ניהול משאבי אנוש, והתנהגות צרכנים, שיווק

 שיפוט מדעי.  עת עם-פרסומים מחקריים בכתבי  •
 רצוי ניסיון בהוראה ויכולת ללמד בשפה העברית.  •

 דוקטורט במוסדות מוכרים מחו"ל. -עדיפות תינתן למועמדים שסיימו לימודי פוסט •
 

 : 2021המועמדים מתבקשים לשלוח את הפרטים הבאים עד נובמבר 
 . רקע מקצועי/אקדמיוקורות חיים מפורטים כולל רשימת פרסומים,  •
 ל שלושה ממליצים מהאקדמיה.  שמות וכתובות ש •

 .פרסומים נבחרים •
לשירותי   • לחוג  פוטנציאלית  תרומה  של  ותיאור  עתידי  למחקר  ותוכניות  מחקר  תחומי  של  תיאור 

 אנוש. 
 

 נא לשלוח את כל המידע המבוקש, או כל שאלה הנוגעת לקול קורא זה אל  
 <.  gluria@univ.haifa.ac.ilיו"ר ועדת החיפוש, פרופ'  גיל לוריא: >

 
 איוש המשרה פתוח לכל הדרגות וכפוף לשיקולים אקדמיים ותקציביים של האוניברסיטה.

 הצעת המשרה מותנית באישור רקטור האוניברסיטה 
 

 ההודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד, ללא הבדלי דת, מוצא, וגיל.
 בחור באחד המועמדים.האוניברסיטה אינה מתחייבת ל
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Academic position – job announcement 
 

 
The Faculty of Social Welfare & Health Sciences is pleased to invite applicants for an open-rank 
tenure-track faculty position in the Department of Human Services. 
 
The successful applicant will be expected to teach and supervise students for undergraduate and 
advanced degrees, initiate research and apply for research grants, and contribute to the field of 
Human Services. Further information about the Departmental can be found on the website: 
http://hw.haifa.ac.il/index.php/departments/human 
 
Requirements: 

• Ph.D. in the behavioral and social sciences, and areas of interest relevant to the 
Department, such as: labor studies, social policy, consumption society, marketing and 
consumer behavior, organizational behavior, human resources management, performance 
evaluations, civil society, technology-based services and related information systems. 

• Publications in peer-reviewed journals 

• Teaching experience and ability to teach in Hebrew 
• Priority for those who have had Post-Doctoral training overseas. 

 
 
Interested applicants are asked to send the following information until November 2021: 

• CV including publication list, teaching experience and professional background. 
• Names of 3 referees.  

• Selected publications. 
• A cover letter describing research areas and research plans, as well as potential 

contribution to the Department of Human Services. 
 
The requested materials, and any preliminary queries, should be sent to the Search Committee 
Chair, Prof. Gil Luria, at: <gluira@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 job posting applies 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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