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קול קורא
החוג לריפוי בעיסוק בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה שמח להודיע
על פתיחת הליך לחיפוש מועמדים:
 .1למשרה אקדמית ובדרגה פתוחה שתחל בשנה"ל תשפ"ג ( .)10/2022המועמד/ת
שיתקבל אמור/ה ליזום מחקר ,ללמד קורסים לתארים ראשון ,שני ושלישי ,להגיש
בקש ות למענקי מחקר ,להנחות סטודנטים לתארים מתקדמים בתכני החוג ולהיות
שותף ומעורב בכל פעילות החוג.
אתר החוגhttp://hw.haifa.ac.il/he/departments/ot :
דרישות:
 מרפאים /מרפאות בעיסוק עם תואר דוקטור בריפוי בעיסוק ( )Ph.Dאו בתחומים קרובים.
ישקלו גם מועמדים /מועמדות שאינם /אינן עם תואר בריפוי בעיסוק.
 פרסומים מחקריים בכתבי עת עם שיפוט מדעי.
 ניסיון בהגשת הצעות מחקר לקנות מחקר תחרותיות ,בניהול וביצוע מחקרים
 רצוי ניסיון בהוראה אקדמית ו/או יכולת ללמד בשפה העברית.
 עדיפות תינתן למועמדים/ות שסיימו לימודי פוסט-דוקטורט בחו"ל.
המועמדים/ות מתבקשים/ות לשלוח עד  10.2.2022את הפרטים הבאים:
 קורות חיים מפורטים כולל רשימת פרסומים וניסיון בהוראה.
יש לשלוח קורות חיים לפי תבנית קורות חיים באנגלית המופיעה באתר הפקולטה למדעי
הרווחה והבריאות של אוניברסיטת חיפה
http://hw.haifa.ac.il/facultystaff/faculty-academic-staff-info
 תדפיסים של שלושה פרסומים שישמשו להערכת הישגים
 תיאור של תחומי מחקר והוראה ותוכניות למחקר עתידי ,כמו גם תיאור של תרומה
פוטנציאלית לחוג לריפוי בעיסוק.
 ביוגרפיה מדעית  ) 2-3עמודים(
 שמות של שלושה אנשי אקדמיה שהביעו הסכמתם לכתוב מכתבי המלצה )כולל כתובת
מלאה ,מספרי טלפון ופקס וכתובת דואר אלקטרוני(.
 סקרי הוראה (אם יש).
נא לשלוח את כל המידע המבוקש בדוא"ל אל פרופ' בתיה אנגל יגר ,כתובת המייל:
bengel@univ.haifa.ac.il

הדרגה פתוחה בהתאם לכישורי המועמד
איוש המשרה פתוח לכל הדרגות וכפוף לשיקולים אקדמיים ותקציביים של האוניברסיטה
הצעת המשרה מותנית באישור רקטור האוניברסיטה
ההודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד
האוניברסיטה איננה מחויבת לבחור במי מהמועמדים
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The Department of Occupational Therapy, The Faculty of Social Welfare & Health
Sciences at the University of Haifa is pleased to invite applicants:
For a Academic faculty position, beginning October 2022.
The successful applicant will be expected to initiate research, teach, supervise
graduate students towards M.A and Ph.D. degrees, apply for grants and
become a part of all department activities.
Website of the department:
http://hw.haifa.ac.il/he/departments/ot
Requirements:







Occupational therapist with a PhD in occupational therapy or a related field; candidates
who are not occupational therapists may be considered
Peer-reviewed publications
Experience in submitting research grant proposals to competitive funds, and in managing
and conducting research
Academic teaching experience
Ability to teach in Hebrew will be given preference
Priority for those who have done their PhD and/or Post-Doctoral training abroad.

Interested applicants are requested to send the following information no later than
10.2.2022
 CV including publication list and teaching experience
The format of the CV should follow the template in English on the Faculty’s web
site:. http://hw.haifa.ac.il/facultystaff/faculty-academic-staff-info

Three selected publications which will be used for evaluation
 A cover letter that will describe research areas and plans as well as potential
contribution to the department of Occupational Therapy.
 A scientific biography (2-3 pages)
 The names and full contact information of three academic faculty members
who have expressed their willingness to write letters of recommendation
 Results of teaching evaluation (if available)
This information should be sent by E-mail to, Prof. Batya Engel Yeger
E-mail address: bengel@univ.haifa.ac.il
The academic rank depends on the qualifications 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.
The University is not obliged to choose one of the applicants.
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