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 משרה אקדמית –קול קורא 
 
 

להודיע על פתיחת הליך שמח  החוג לשירותי אנוש, בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה
  .הרגיל )לקביעות(לחיפוש מועמדים למשרה אקדמית במסלול 

 
בכתבי עת מדעיים  םלפרסים, , לבצע מחקרובתואר שני ללמד בתואר ראשון ים/תקבל אמורשת/י ת/המועמד
להגיש בקשות למענקי מחקר, להנחות סטודנטים לתארים מתקדמים במחקרים בתחומי התוכן של  ,מובילים

 שירותי אנוש.התחום של החוג, ולתרום להתפתחות תחום 
 

שירות בין אם בתוך הארגון )ניהול מנגנוני ובבאנשים  יםהקשור מגוון נושאיםבהחוג לשירותי אנוש עוסק 
העוסק  יאינטרדיסציפלינרמשאבי אנוש( או מחוץ לארגון )ניהול מערכות שירות(. שירותי אנוש הוא תחום 

החוג כולל סגל . שלישיבמגזר העסקי, הציבורי וה, בדגש על ניהול שירות תהליכי עבודה בארגונים חקרב
ניתן לקבל . קבלת החלטות וכלכלה ,ה, סוציולוגיה חברתיתפסיכולוגיחוקרים מתחום התנהגות ארגונית, 

 http://hw.haifa.ac.il/index.php/departments/human:  פרטים נוספים באתר החוג כאן:

 
 :דרישות

 תואר שלישי (PhDבתחום מדעי החברה, ורקע בתחומים רלוונטיים לחוג ) .יתרון  ןיינת
תחומים . והתנהגות צרכנים שיווק או  ושירותי מידע טכנולוגיהב מחקרי למועמדים בעלי רקע

התנהגות ארגונית, ניהול משאבי חברה אזרחית,   ,מדיניות חברתית רלוונטיים נוספים הינם:
 . אנוש

 המדורגים בעת -פרסומים מחקריים בכתבי-Web of Science . 

 .רצוי ניסיון בהוראה ויכולת ללמד בשפה העברית 
 דוקטורט במוסדות מוכרים מחו"ל.-עדיפות תינתן למועמדים שסיימו לימודי פוסט 

 
 :1.5.2023המועמדים מתבקשים לשלוח את הפרטים הבאים עד 

 לפי פורמט אוניברסיטת  – רקע מקצועי/אקדמיוים, קורות חיים מפורטים כולל רשימת פרסומ
    info-staff-academic-https://hw.haifa.ac.il/faculty–חיפה 

 

  .שמות וכתובות של שלושה ממליצים מהאקדמיה 
 פרסומים נבחרים. 

  ותוכניות למחקר עתידי ותיאור של תרומה פוטנציאלית לחוג לשירותי אנוש.תיאור של תחומי מחקר 
 

 גורקוב-גב' שרית קלדרוןנא לשלוח את כל המידע המבוקש, או כל שאלה הנוגעת לקול קורא זה אל 
scaldero@staff.haifa.ac.il 

 
 

 הדרגות וכפוף לשיקולים אקדמיים ותקציביים של האוניברסיטה.איוש המשרה פתוח לכל 
 .הצעת המשרה מותנית באישור רקטור האוניברסיטה

 
יצוג -אשר נמצאות בתת המקבוצות מיעוט באוכלוסיי ות/מועמדיםהגשת מועמדות מצד אנחנו מעודדים 

 .בישראל הבובהשכלה הג
 

 האוניברסיטה אינה מתחייבת לבחור באחד המועמדים.
 
 
 
 

http://hw.haifa.ac.il/index.php/departments/human
https://hw.haifa.ac.il/faculty-academic-staff-info
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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 
graduate studies, initiate research and apply for research grants, and contribute to the field of 
Human Services.  
 
Human Services is an interdisciplinary filed that delas with the service needs of citizens, 
employees and clients, whether service within the organization (Human Resources Management) 
or outside the organization (Service Management). Human Services is an interdisciplinary field 
that deals with the study of work processes in organizations, with an emphasis on service 
management in the business, public and third sectors. The faculty of the department includes 
researchers from the field of organizational behavior, social psychology, sociology, decision 
making and economics. Further information about the department 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. 
mainly technology-based services and information systems, marketing, and consumer 
behavior. Additional relevant areas are social policy, civil society, organizational behavior, 
and human resources management. 

 Publications in peer-reviewed journals that are listed in Web of Science. 

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

 
 
Interested applicants are asked to send the following information until May 1st 2023: 

 CV including publication list, teaching experience and professional background - 
https://hw.haifa.ac.il/faculty-academic-staff-info 
 

 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 Ms. Sarit Calderon-
Gorkov: <scaldero@staff.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. 

 
We encourage candidates from minority groups in the population that are currently 

underrepresented in higher education in Israel to apply. This job posting applies to women 
and men alike regardless of religion, ethnic origin, age and/or and or health status. 

The University is not committed to choose any one of the candidates. 

http://hw.haifa.ac.il/index.php/departments/human
https://hw.haifa.ac.il/faculty-academic-staff-info
mailto:scaldero@staff.haifa.ac.il

