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אינדקס חברות
יריד תעסוקה 2017

היחידה להכוון תעסוקתי בדקאנט הסטודנטים 

בואו

קריירה!

לתכנן
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החברות המשתתפות ביריד התעסוקה 2017
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דבר הנשיא 

סטודנטים ובוגרים יקרים, 

HIT מכון טכנולוגי חולון פועל למענכם לאורך כל השנה לחיזוק ולביסוס שיתופי 
פעולה עם חברות מהתעשייה.

יריד התעסוקה הינו יום שיא שבו נציגים ממיטב החברות מגיעים על מנת לפגוש 

ולגייס אתכם לשורותיהן.

 APPLIED MATERIALS, דוגמת  חברות  כ-50  ביריד  משתתפות  השנה  גם 

 ,Check Point, IBM, SAPIENS, Allot Communications, MOBILEYE
המוסד, צה"ל, התעשייה האווירית, שטראוס ועוד.

אדם  בכוח  במשק  הקיים  למחסור  מענה  לספק  מנת  על  אתכם  מכשירים  אנו 

בהצלחה  ותשתלבו  אלה  ציפיות  על  שתענו  ובטוח  סמוך  ואני  מיומן,  טכנולוגי 

בתעשייה.

עוד יצוין כי HIT, עיריית חולון ופארק העסקים "עזריאלי" חולון, הקימו במשותף 

ביניהם  הקשרים  את  ולהדק  לפתח  במטרה  אקדמיה-תעשייה"  "פורום  את 

ולמשוך מומחים מהתעשיות עתירות הידע והטכנולוגיה לבניית קורסים, להוראה 

ולהנחיית פרויקטים.

במהלך  הנרכשים  ולניסיון  לידע  מוסיפים  זה  מסוג  פעולה  שיתופי  כי  אני מאמין 

לימודיכם במכון, משדרגים אותם ויסייעו לכם להתקבל לתפקידי מפתח בתעשייה 

ובמשק.

בברכה,

פרופ' אדוארד יעקובוב
נשיא 
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סטודנטים ובוגרים יקרים,
אני שמחה לברך אתכם על השתתפותכם ביריד התעסוקה 2017.

יריד התעסוקה השנתי מתקיים באופן מסורתי מדי שנה בחודש אפריל ומהווה אירוע מרכזי בפעילותה של היחידה להכוון 
תעסוקתי בדקאנט הסטודנטים.

היחידה להכוון תעסוקתי מסייעת לכם, הסטודנטים והבוגרים בתחילת דרככם וכן בהמשך מסלול הקריירה שלכם.
לאורך השנה מקיימת היחידה מפגשי ייעוץ אישיים וקבוצתיים, שמטרתם ללוות אתכם בתהליך חיפוש העבודה המקצועית 

הראשונה שלכם כסטודנטים עד לקבלתכם לעבודה כבוגרי HIT ואף לאחר מכן. 
בהשתתפות  זרקור  ומפגשי  העבודה  לעולם  הקשורים  בתחומים  מקצועיות  הרצאות  בנוסף,  עבורכם,  מקיימת  היחידה 
חברות מובילות. לוח המשרות האינטרנטי וקבוצות הפייסבוק הייעודיות מתעדכנים באופן שוטף, על מנת להציג בפניכם 

משרות ההולמות את תחומי הלימוד שלכם, לאפשר לכם להשתלב בשוק העבודה ולצבור ניסיון מעשי.
חוברת זו מרכזת מידע על כלל המעסיקים המשתתפים ביריד, על תחומי ההתמחות שלהם ועל כוח האדם שהם מעוניינים 

לגייס.
אנו ממליצים לכם לבחון את המידע, לסנן את החברות אליהן תרצו לפנות ולהגיש להן את קורות החיים שלכם.

בשמי ובשם צוות דקאנט הסטודנטים אני מאחלת לכם השתלבות מוצלחת בעולם העבודה.

סטודנטים ובוגרים יקרים,
היחידה להכוון תעסוקתי מסייעת לסטודנטים בתחילת דרכם וגם בהמשך כבוגרים במסלול הקריירה שלהם. 

שירותי היחידה כוללים:
ייעוץ אישי והכוונה להשתלבות בשוק העבודה, סדנאות קבוצתיות בנושאים הקשורים להכנה לעולם העבודה ופיתוח כישורי 
עבודה; לוח משרות אינטרנטי המאפשר קבלת משרות למייל האישי; מפגשי זרקור המאפשרים חשיפה לחברות והגשת 
לעיצוב  אירוע מעסיקים בתערוכת הבוגרים של הפקולטה  לחיפוש עבודה; הרצאות מקצועיות;  פייסבוק  קו"ח; קבוצות 

ואירוע השיא - יריד התעסוקה השנתי. 
היחידה להכוון תעסוקתי נמצאת כאן בשבילכם על מנת לאפשר לכם לעבור את תהליך הקבלה לעבודה בקלות ובדגש על 

משרה ההולמת את תחום הלימודים בו התמקצעתם.
הנכם מוזמנים לעקוב אחר המשרות בפורטל המכון: עמדת מידע < לשונית חיפוש משרות ולהרשם לסוכן החכם.

חלק מהמשרות מופיעות בלוח המודעות בבניין 5. 
השנה המשכנו לקדם את הרשת החברתית של בוגרי המכון והסטודנטים ככלי למציאת עבודה. כלי זה הפך למשמעותי 

.HIT ביותר בקרב סטודנטים ובוגרים של
אתם  אליהן  הקבוצות  להלן שמות  ולפרסם משרות מטעמכם.  חברים  על  להמליץ  ניתן  בהן  פייסבוק  קבוצות   3 הוקמו 

מוזמנים להצטרף: 
 משרות בעיצוב-   HIT משרות בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה - היחידה להכוון תעסוקתי   HIT משרות לסטודנטים 

.HIT ובוגרים בניהול טכנולוגיה - היחידה להכוון תעסוקתי
המשרות בטכנולוגיות למידה מפורסמות גם בדף הפייסבוק .B.A טכנולוגיות למידה. בהמשך תוקם קבוצה נוספת למדעי 

המחשב.
ניתן לקבל מידע על אירועים וכן טיפים הקשורים לעולם העבודה בדף הפייסבוק HIT - היחידה להכוון תעסוקתי, ולתאם 

counselling@hit.ac.il פגישה אישית להכוונה בתהליך חיפוש העבודה. טל 03-50260805 מייל
כולי תקווה שתפיקו את המירב מחוברת הזו ותנצלו את ההזדמנות החשובה להחשף למגוון החברות המשתתפות ביריד.

בהזדמנות זו אני מאחלת לכם המון הצלחה בהשתלבות בשוק העבודה. 

בברכה,
ד"ר יוליה עינב

דקאנית הסטודנטים

בברכה,
ליאת בלבן

מנהלת היחידה להכוון תעסוקתי
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ALD, הינה  אגינקס תקשורת ומחשוב בע"מ, מקבוצת 
שנה,   30 של  ותק  בעלת  פרוייקטים  וניהול  ייעוץ  חברת 
לכ-250  שירותים  נותנים  אשר  עובדים,  כ-100  המונה 
לקוחות. החברה מתמחה ביעוץ, תכנון, ליווי ונהול פרוייקטים 
מולטימדיה,  טלקום,  בקרה,  מחשוב,  תקשוב,  בתחומי 

בטחון ומתח נמוך. 

ובעלת סיווג בטחוני גבוה  אגינקס הינה חברה רב תחומית 
למתן שירותי ייעוץ, תכנון ופיקוח, ישום, הטמעה ומיקור חוץ 
לפרוייקטים משולבים בתחומי תקשורת המחשוב והפיתוח. 
לבצע  לנו  מאפשרים  ואמינותנו  מקצוענותנו  הרב,  נסיוננו 
לפרויקטים  ואינטגרציה  ניהול  שוטף,  מעקב  יעוץ,  תיכנון, 
מורכבים ומגוונים, בדגש על ראיית צרכי הלקוח. המומחיות 
במגוון  ויועציה,  החברה  עובדי  של  הגבוהה  הטכנולוגית 
דיסיפלינות מאפשרת לאגינקס לספק פתרונות ייעודיים לכל 

תחום עסקי.

החברה  ביכולת  הינו  אגינקס  חברת  של  העיקרי  יתרונה 

אגינקס תקשורת ומחשוב

לספק את השירות הנדרש ללקוח, תוך שילוב עבודת צוות 
ו/או מספר עובדים גם בתחומי  עם התמחות של כל עובד 
עובד  כל  של  גיבוי  ויכולת  העבודה  מתכולת  הנגזרים  נישה 
פעולת  בתפיסת  האישי  היחס  הצורך.  בעת  בחברה  אחר 
בגיבוי  ופרוייקט,  לקוח  לכל  לקוח  ובהקצאת מנהל  החברה 
אוריינטציה  בעלי  ויועצים  תחומים  מנהלי  מומחים,  צוות 
מוסף  ערך  מהווה  והמחשוב,  התקשורת  לשוק  מובהקת 

משמעותי במתן יעוץ ותכנון בפרויקטים השונים. 

מעוניינים לגייס :
סטודנטים ובוגרים לתואר ראשון במדעי המחשב, סטודנטים 

ובוגרים לתואר ראשון ושני בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה 

פרטי התקשרות: 
www.aginix.co.il :אתר החברה

פתרונות במתן  המתמחה  תוכנה  חברת  אופטימל+ 
פתרונות  הסמיקונדקטור.  לתעשיית   big data analytics
עצומים  ייצור  נתוני  מסדי  ועיבוד  ניתוח  מאפשרים  החברה 
מאפשרים  ובכך  אמת,  בזמן  מידע  זמינות  המספקים 

ללקוחות החברה קבלת החלטות עסקיות באופן מיידי. 

מבצעת  החברה  לקוחות  אצל  הוטמעה  אשר  התוכנה 
תהליך של איסוף נתונים ממערכות הייצור השונות, מנתחת 
ומעבדת אותם, לנתוני אמת רלוונטים בלבד ויוצרת שקיפות 
ויעילות  המוצרים  איכות  את  משמעותי  באופן  שמשפרת 

היצור של שרשרת האספקה. 

בשנה האחרונה עיבדו מערכות אופטימל+ יותר מ 35 ביליון 
שבבים. הפתרון הטכנולוגי של החברה חוסך עלויות באופן 

משמעותי והחזר השקעה יוצא דופן.   

כגון:  בתחומן  מובילות  ענק  חברות  לקוחותינו,  בין 
 Quealcomm, Broadcom ,MARVEL Freescale,

NVIDIA, ועוד.

אופטימל+

מעוניינים לגייס :
למספר  המחשב  במדעי  ראשון  תואר  ובוגרי  סטודנטים 
 #net c. מפתחי/ות  בחולון:  החברה  במשרדי  תפקידים 
הלקוח  לצד  מנוסים/ות  מפתחים/ות  או  סטודנט  למשרות 
ולצד השרת, מפתחי/ות Hadoop בעלי/ות ניסיון, מפתחי/

ות Full Stack מנוסים/ות מהנדסים/ות לפיתוח אוטומציה 
ב C# לצוות ה-QA ובודקים/ות ידניים.

תקשורתיים,  חברותיים,  מקצוענים,  אתכם  מחפשים  אנו 
חדישות  טכנולוגיות  עם  ועבודה  אמיתי  אתגר  שמחפשים 

ופורצות דרך. 

פרטי התקשרות: 
אשת הקשר: רחלי וולף,  טל': 2978931- 073

Rachel.wolf@optimalplus.com :מייל לשליחת קו"ח
www.optimalplus.com :אתר החברה

רח' הרוקמים 26, מרכז עזריאלי, חולון 
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בשנת  הוקמה  בע"מ  ידע  העברת  .סי  ג'י  אס.   -  SGC
בארגונים,  הידע  העברת  תחום  את  לפתח  במטרה   2010
ובעולם. בנוסף לשתי החטיבות המרכזיות - חטיבת  בארץ 
 +NEXT  את SGC הפרויקטים וחטיבת ההסמכות, מפתחת
מסוגם  וראשונים  ייחודיים  מוצרים   ,Interactive.Parts-ו
.)Performance Support( בעולם בתחום שיפור הביצועים

ידע  העברת  פרויקטי  ובביצוע  בניהול  עשיר  ניסיון  לחברה 
אזרחיים וביטחוניים בעולם, לקהלים שונים ובשפות שונות. 
לצורך ביצוע פרויקטים אלו קיימת בקבוצה תשתית ענפה 
בהדרכה  מקצוע  מוכוון  איכותי,  אדם  וכח  כלים  בדמות 
ופיתוחה, ליווי, OJT, כתיבה טכנית, פיתוח למידה מרחוק, 

פיתוח WEB ועוד.

מעוניינים לגייס: 
תקשורת  עיצוב  למידה,  מטכנולוגיות  ובוגרים  סטודנטים 

חזותית ועיצוב תעשייתי לתפקידים: 

SGC - אס. ג'י .סי

בעלי  המתוקשבת  הלמידה  בתחום  הדרכה  מפתחי 
ולהתפתח,  ללמוד  הרעבים  טכנולוגית,  וחיבה  ניסיון 
הדרכות  מפתחת  המחלקה  טכנולוגים.  בתחומים  ולעסוק 
לקוחות  למגוון  וטכניים  טכנולוגיים  בנושאים  מתוקשבות 

בארץ ובחו"ל.

טכנית  תפיסה  בעלי   SolidWorks Composer מפתחי 
ניתוח  ויכולת  מימד  בתלת  הרכבה  הוראות  לפיתוח  גבוהה 

של תהליכי הרכבה ויצור.

לחדור  המעוניינים  וקריאטיביים  מוכשרים  גרפיקאים 
לעולמות שונים ומגוונים ולעצב עבור אין ספור לקוחות שונים 

מכל התחומים.

פרטי התקשרות:
איש קשר: מאור מסינגר, מנהל התפעול

jobs@sgc.co.il :מייל לשלחת קו"ח
www.sgc.co.il :אתר החברה

רח' המלאכה, 23 ראש העין, טל': 03-5730370

א. זגורי

חברת א. זגורי אביזרי תאורה בע"מ נוסדה בשנת 1952.
ברשותה שני סניפים בתל-אביב: ברחוב נחלת בנימין ובבניין 

פנורמה )בדרך בן-צבי(. 

ומגוון  לפרויקטים  מקצועיים  פתרונות  מספקת  החברה 
אביזרי תאורה. כמו כן, היא עוסקת בייבוא מוצרים ממפעלי 
האירופאיים  התקנים  לפי  הפועלים  המובילים,  הייצור 
התאורה  יצרני  מרב  מול  עובדת  החברה  כיום  המחמירים. 
ויבואני התאורה בארץ, לאחר שהרחיבה את מגוון שירותיה 

ומוצריה.

הסיטונאיים  ללקוחותיה,  מאפשרת  תאורה  אביזרי  זגורי  א. 
על-פי  תאורה  גופי  לחדש  או  לעצב  כאחד,  והקמעונאיים 
טעמם האישי, ולשם כך מעניקה ייעוץ מקצועי בתחום. כל 

הלקוחות נהנים מהמוצרים האיכותיים, מהזמינות המלאה 
ומהשירות המסור שמציעה החברה.

מעוניינים לגייס:
סטודנטים ובוגרים מהנדסת חשמל ואלקטרוניקה למשרת 

מכירות.

פרטי התקשרות:
איש קשר: עוזי אבישר, סמנכ"ל טכנולוגיות ופיתוח עסקי

נייד: 054-3480808

uzi@zaguri.biz :מייל לשלחת קו"ח

www.zaguri-lightparts.co.il :אתר החברה
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למגזר  תוכנה  פתרונות  במתן  מתמחה  אידאה  חברת 
הקמעונאי בכלל ובתחום האופנה בפרט ואף מפתחת מוצר 
בסיס  מול   NET. בסביבת  ממוחשבות  מכירה  עמדות  של 
 .Priority-העובד בסנכרון מלא מול מערכת ה SQL נתונים
לאשבל  אידאה  בין  שנחתם  אסטרטגי  הסכם  במסגרת 
להתמחות  כמובילה  נבחרה  אידאה  בע"מ,  טכנולוגיות 

ביישום ופיתוח המערכת בתחום הקימעונאות והאופנה.

כגון:  גדולות  קמעונאיות  רשתות  החברה,  לקוחות  בין 
קידס,  קדס   ,H&O ,iDigital רנואר,  ספורט,  מגה  קסטרו, 

To Go ועוד...

מעוניינים לגייס: 
סטודנטים   -  HELPDESK טכנית  לתמיכה  סטודנטים 
משתמשי  עבור  טכנית  תמיכה  לתפקידי  הפקולטות  מכל 

המוצר של החברה.  

העבודה היא במוקד התמיכה של החברה במשמרות בוקר, 
באמצע   3 בשבוע  משמרות   4 )מינימום  שבוע  וסופי  ערב 
השבוע ומשמרת 1 במהלך הסופ"ש שישי ו/או שבת(. שכר 

מתגמל.

נדרשת יכולת הגעה עצמאית לאזור תעשייה צפוני של לוד.

מיישמים/מנהלי פרוייקטים - רלוונטי רק לבוגרי ניהול 
או   Priority של  והטמעה  ביישום  ניסיון  עם  טכנולוגיה 
Priority תוכנת  של  והטמעה  יישום    -  ERP מערכות 
אצל  מתבצע  העבודה  של  ניכר  )חלק  החברה  ללקוחות 

לקוחות החברה מחוץ למשרד(.

ניהול תקציב ולוח זמנים.

דרישות התפקיד:
בוגר/ת תואר בניהול טכנולוגיה.

היכרות עם מערכת ERP, לרבות יישום והטמעה - חובה!

היכרות עם Priority - יתרון משמעותי

הפיתוח  גופי  מול  וכן  בארגון  מנהלים  מול  בעבודה  ניסיון 
והתשתיות.

משרה מלאה, נכונות לעבודה מאומצת.

אידאה ייעוץ ניהולי יישומי בע"מ

רלוונטי   - ניסיון קודם  נדרש  לא   - מתכנת/ת פריוריטי 
- עבודה בצוות פיתוח, לפי  רק לבוגרים במדעי המחשב 

איפיון מול מנהלי פרוייקטים.

תיכנות במגוון פרוייקטים בסביבת עבודה עם:
Priority, Market Gate, Java Script,  SQL Server

הכשרה מלאה תינתן על ידי החברה.

נדרשת התחייבות לשנתיים.

מעוניינים לגייס:
תואר ראשון במדעי המחשב.

 SQL-ב נסיון   .MS-SQL Server 2008/2012 ב-  שליטה 
ופרוצדורות  פונקציות  אינדקסים,  טריגרים,  בכתיבת  ניסיון 
 Performance Tuning, Query-ב יתרון  לניסיון   -

Optimization
עבודה במשרה מלאה 18:00-9:00 במשרדי החברה באזור 

התעשייה הצפוני של לוד.

פרטי התקשרות:
אשת קשר: רעות, מחלקת משאבי אנוש

hr@edea.co.il :מייל לשלחת קו"ח

www.edea.co.il  :אתר החברה

טלפון: 08-9158008 שלוחה 3

כל המשרות מיועדות לנשים וגברים כאחד.
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איי טי אל היא מעבדת בדיקה בינ"ל המוסמכת ע"י רשויות 
ורגולטורים בכל העולם לאיי טי אל ידע ייחודי בנושא אישורי 
תקינה למכשור רפואי בהתאם לדרישות האיחוד האירופאי,

FDA ,רשויות פדראליות בצפון אמריקה, וגופים בנ"ל אחרים

מחלקות החברה כוללות: תאימות אלקטרומגנטית בטיחות 
.Machinery SAR המוצר רדיו סביבה נפיצה לייזר

מעוניינים לגייס: 
סטודנטים ובוגרים מפקולטה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה 

בעלי ידע וניסיון בחשמל ואלקטרוניקה של 3 שנים.

ניסיון בקריאת מעגלים חשמליים וספקי כח. 

עומסים אלקטרוניים,  - סקופים,  ציוד מעבדה  היכרות של 
ספקי כח וכד'.

הבנה במעגלי מתחי חילופין, ומעגלים של מתח ישר

יכולת טובה לכתיבה וקריאה טכנית באנגלית.

בעלי ניסיון מעבדתי כגון רקע של מעבדות לתיקון מחשבים, 
וידאו, מסכים ולייזר. 

איי טי אל

אלוט תקשורת 

יתרון לטכנאי חשמל מוסמך בעל  רישיון.

יתרון לנסיון בעבודה ישירה מול לקוחות 

רישיון נהיגה.

פרטי התקשרות:
אשת קשר: חגית רשנר, טלפון: 08-9186100

hagitr@itlglobal.org :מייל לשלחת קו"ח

www.itlglobal.org :אתר החברה

כתובת: רח' בת שבע 1, לוד

אלוט תקשורת היא ספקית מובילה של פתרונות אבטחה 
ומונטיזציה המאפשרים לספקי שירותים להפוך את החוויה 
הדיגיטלית למאובטחת יותר ולהתאים אותה למשתמשים. 

מסגרת אספקת השירותים של אלוט היא גמישה, מאפשרת 
מה  נתונים,  ברשתות  המידע  איסוף  את  וממנפת  הרחבה 
שמאפשר לספקי שירותים להתקרב אל הלקוחות שלהם, 
הזמן  את  ולקצר  המשתמשים  ועל  הרשת  נכסי  על  להגן 
הנדרש לקבלת הכנסות משירותי ערך מוסף. אלוט מפעילה 
במטרה  שיתופית  וגישה  מוכח  ידע  חדשנית,  טכנולוגיה 
פתרונותיה  רשת.  סביבת  לכל  הנכון  הפתרון  את  לספק 
המובייל  מפעילות   10 מתוך  ב-5  כיום  פרוסים  אלוט  של 

המובילות בעולם ואלפי רשתות מפעילות שירותי תקשורת 
ורשתות עסקיות ברחבי העולם.

במקביל לפעילות העיסקית הענפה, אלוט מקיימת שיתופי 
פעולה עם חברות אבטחת סייבר ופתרונות רשת מהגדולות 
 Intel, Security, HPE, Oracle, Amdocs ובהן:  בעולם 

Nokia, Alcatel

מעוניינים לגייס:
שימושית   מתמטיקה  המחשב,  ממדעי  ובוגרים  סטודנטים 

למקצועות התוכנה

פרטי התקשרות:
hr@allot.com :מייל לשליחת קו"ח

www.allot.com :אתר החברה
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אלקטרה בע"מ

הקיימים  הצרכים  לכל  מענה  נותנת  בע"מ  אלקטרה 
ופרויקטי  הגדולות  מכניות  האלקטרו  המערכות  בתחום 
החברות  קבוצת  אחת.  גג  קורת  תחת  והתשתיות,  הבנייה 
של אלקטרה מציעה פתרונות מקיפים מהמסד עד טפחות, 
אלקטרה  נדל"ן.  פרויקט  של  והיבט  שלב  לכל  נוגעים  אשר 
והציבור  הפרטי  במגזר  ראשי  קבלן  של  תפקיד  ממלאת 
כמה  של  והבנייה  התכנון  העיצוב,  את  ומובילה  כאחד, 
פרויקטים  בישראל:  שנבנים  ביותר  הבולטים  מהפרויקטים 
בתי  ושירותים,  טק  היי  מבני  תעשייתיים,  ואתרים  למגורים 

חולים, פרויקטים של תשתיות תעבורה לאומית ועוד.

מעוניינים לגייס:
סטודנטים שנה ד' ניהול טכנולוגיה שפנויים לעבודה 4 ימים 

בשבוע.
וניהול  ואלקטרוניקה  חשמל  הנדסת  מהפקולטות:  בוגרים 

טכנולוגיה.

פרטי התקשרות:
jobs6@electra.co.il :מייל לשליחת קו"ח

בציון שם המשרה.
www.electra.co.il :פרטים נוספים באתר החברה

אלטל

חברת אלטל, חברה בת של מל"ם, המונה כ-300 עובדים,
מתמחה במתן פתרונות טכנולוגיים- פיתוח מערכות מידע 

לקבלת החלטות ופתרונות למידה אפקטיביים. 
טכנולוגיים  הדרכה  לפתרונות  ועד  מסורתית  מלמידה 
לצורך  מלא  מענה  מתן  מאפשרים  הפתרונות  מתקדמים. 
הארגוני ומותאמים לקהלי יעד שונים. המוצרים מתבססים 
על לימוד הארגון, אפיון צרכיו והתאמת הפתרון האופטימאלי 

עבורו.
לאלטל פתרונות הדרכה מגוונים:

מצגות חכמות   לומדות   
סרטי הדרכה   משחקי למידה   

פרטי התקשרות:
לפנות אל צילי

Eltel.co.il :אתר החברה
כתובת: מרטין גהל 7, פתח תקוה
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בתחום  בעולם  המובילה  חברה  הינה  מטיריאלס  אפלייד 
 Nano-Manufacturing  הננו-ייצור טכנולוגיות  פתרונות 
מוצרים  של  רחב  סל  מספקת  החברה   .Technology
חדשניים, רובם בתחום הציוד, התוכנה והשירות עבור יצרני 
השבבים המוליכים למחצה. אפלייד מטריאלס ישראל מונה 
עסקית  חטיבה  של  במתכונת  ופועלת  עובדים  כ-1,000 
 .Process Diagnostics and Control עצמאית הנקראת
והטמעה של מוצרי בקרת  ייצור  החטיבה עוסקת בפיתוח, 

איכות לתהליכי ייצור המוליכים למחצה.

אפלייד מטיריאלס

מעוניינים לגייס: 
סטודנטים שנה ד' ובוגרים בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה.

פרטי התקשרות:
Applied_Career@amat.com :יש לשלוח קו"ח

www.appliedmaterials.com :אתר החברה

והגדולות  מהמובילות   IT-ה חברת  היא  אמן  קבוצת 
ובין חברות ה-IT הוותיקות בארץ. הקבוצה  ביותר בישראל 
שונים  בתחומים   IT מקצועני  ל-1500  מעל  מעסיקה 
ומוצרים  פתרונות  של  מלא  עולם  ללקוחותיה  ומציעה 
וטכנולוגיות בעולמות  מידע  מערכות  בתחום  מתקדמים 
חוץ.  ומיקור  יישומים  תוכנה,  פיתוח  תשתיות,  של  תוכן 
הקבוצה מתמחה במתן פתרונות בתחומים שונים,  ביניהם: 
מידע,  אבטחת  וירטואליזציה,  נתונים,  ואיכות  אינטגרציה 
אפיון  ידע,  ניהול  תוכנה,  פיתוח  ובקרה,  שליטה  סייבר, 
דיגיטל   )UX, BI, Big Data( משתמש  ממשקי  ועיצוב 
חברות  בארץ  מייצגת  הקבוצה  ועוד.  סמיקונדקטורס 
 Citrix, Informatica, :בינלאומיות מובילות בתחומן, ביניהן
 Microstrategy Palo Alto Networks, Good
ועוד.   Technology, Cyberark, Proof point, Rubrik
מובילות  טכנולוגיה  חברות  של  בכירה  שותפה  היא  בנוסף 
מיקור  גם פתרונות  ועוד. הקבוצה מספקת   HP, IBM כמו 

Aman Group

לחברה  בישראל.  ייחודים  חלקם  אשר  שונים  במודלים  חוץ 
בנות בארץ,  וחברות  )בני-ברק(  בישראל  ראשיים  משרדים 

במערב ומזרח אירופה.

מעוניינים לגייס:
ללא  טריים  בוגרים  לימודיהם,  סיום  שלקראת  סטודנטים 
ניסיון מהתחומים הבאים: ניהול טכנולוגיה תואר ראשון ושני, 

מדעי המחשב, מתמטיקה שימושית ומהפקולטה לעיצוב
בוגרי תואר ראשון בעלי ניסיון מקצועי.

פרטי התקשרות:
job@aman.co.il :מייל לשליחת קו"ח

עמוד הפייסבוק של קבוצת אמן:
www.facebook.com/Aman.Group

www.aman.co.il :אתר החברה

כתובת: רח'  ברוך הירש 28, בני ברק

טלפון: 073-2617559, 073-2617513
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Extreme מזמינה אותך להצטרף לנבחרת הטאלנטים 
שלה!

משרות  מגוון  לנו  יש  מתמיד.  קרוב  שלך  הבא  התפקיד 
 Startup ובחברות  מובילות  הייטק  בחברות  מעניינות 

חדשניות.

מירבית,  ובשקיפות  אמיתית  בשותפות  מאמינים  אנחנו 
ומבטיחים לדבר מעט ולעשות הרבה. 

בין לקוחותינו: ארגונים גדולים ומובילים, חברות מתקדמות 
בתחומי ה-Fin-Tech וה-Medical וחברות Startup בחזית 

הטכנולוגיה.

הגיע הזמן להתקדם לתפקיד הבא שלך?
שלח/י לנו קורות חיים ומומחי הגיוס שלנו יאתרו עבורך את 

התפקיד המתאים ביותר. 

אנו מבטיחים:  
לסייע במציאת האתגר הבא באחת החברות הנחשקות   

בשוק

לספק ליווי מקצועי לכל אורך הדרך  

התנאים  מבחינת  ובשדרוג  הקריירה  בקידום  לסייע  	

ומבחינה מקצועית

 IT היא קבוצת תוכנה המספקת שירותי Extreme Group

Extreme

והגלובלי ומתמחה  מקצה לקצה לארגונים בשוק הישראלי 
בגיוסים טכנולוגיים. החברה הוקמה 

נוספים  בוגרים  אליה  והצטרפו  ממר"ם  בוגרי  שני  ידי  על 
מאות  החברה  מונה  כיום  הצהליות.  המחשב  מיחידות 

מומחים בחזית טכנולוגיית הפיתוח, 

תשתיות, אבטחת מידע וסייבר, בדיקות, שליטה ובקרה ועוד.

מעוניינים לגייס: 
המחשב,  מדעי  למדעים  מהפקולטות:  ובוגרים  סטודנטים 
ואלקטרוניקה  חשמל  הנדסת  שימושית,  מתמטיקה 

והפקולטה לניהול טכנולוגיה.

פרטי התקשרות:
טל': 03-9248558

jobs3@extreme.co.il  :יש לשלוח קו"ח

www.extreme.co.il :אתר החברה

IBM

את IBM אין כל כך צורך להציג. כולנו מכירים את פעילויות 
 Cloud Computing, Mobile, פני  על  החולשים  החברה, 
 Analytics, IoT, Security, Trading, Business Social
בשנה  דולר  מיליארד  כ-6  משקיעה   IBM ועוד.   Media
רבים  פטנטים  בהם  בעולם!(  )המובילה  פטנטים  ברישום 

שפותחו במעבדות החברה בארץ.
הקוגניטיבי  המחשוב  בעידן  מובילה   IBM אלו,  לכל  בנוסף 
את  ב-2011  שניצח  )מחשב-העל   Watson מערכת  עם 
אלופי האלופים של "Jeopardy".. זוכרים?(  ומחזקת יום יום 
ולתקשר בשפה טבעית.  יכולותיהן של מערכות ללמוד  את 
של  לטובתם   Watson Analytics את   IBM מציעה  כיום, 

מפתחים הנשענים על היכולות הקוגניטיביות הייחודיות של 
המערכת, שכבר היום מביאה ערך מעשי רחב היקף בעולם 

הרפואה והמחקר האקדמי.

מעוניינים לגייס:
סטודנטים ובוגרים מהפקולטות: מדעים, הנדסה ופיתוח

פרטי התקשרות:
areens@il.ibm.com :מייל לשליחת קו"ח
כתובת: י.ב.מ ישראל, דרך אם המושבות 94

טלפון: 972-3-6897279+
נייד:  972-52-6489144+
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אקסיומה פתרונות מידע

יישום, הטמעה  אקסיומה מתמחה בהתוויות דרך, פיתוח, 
ותמיכה של מערכות מידע ניהוליות.

השונות  בסביבות  מגוונים  ביישומים  ניסיון  לאקסיומה 
כל מחזור  לאורך  בלקוח  ותמיכה  הישראלי  בשוק  הקיימות 
חיי היישום. לאקסיומה ניסיון רב בגישור על הפער בין צרכי 

הלקוח ותכונות המוצר.

לאקסיומה קווי מוצרים בשלושה תחומי התמחות מרכזיים:

בתחום ה-ERP, אקסיומה - שותפה עסקית בשיווק, פיתוח 
 SAP Business תוכנת  של  והטמעה  משלימים  פתרונות 

One - תוכנת ERP לארגונים קטנים ובינוניים.

הנציגה  הנה   - )PPM( אקסיומה  פרויקטים  ניהול  בתחום 
הבלעדית בישראל של חברת Sciforma העולמית.

בתחום ניהול תוכן ארגוני )ECM(, אקסיומה - הנה נציגתה 
.Autonomy בישראל של חברת

 :BI - פתרונות  בין תחומי המיקוד הנוספים של אקסיומה 
כלי ניהול ובינה עסקית, ניהול פרויקטים, ניהול מידע ארגוני 

ומסמכים ופתרונות ייעודים לתעשיית הרכב.

מעוניינים לגייס: 
סטודנטים לקראת סיום התואר.

בוגרי תואר ראשון ושני בניהול טכנולוגיה.

פרטי התקשרות:
המחלקת משאבי אנוש, טלפון: 09-7944829

yeridim@nggconsult.com :מייל לשליחת קו"ח

מידע  מערכות   - אקסיומה  בפייסבוק:  אותנו  חפשו 
ניהוליות

www.xioma.co.il :אתר החברה

רוצים להיות ההייטקיסטים החדשים של 2017?
בוגרי תואר מתחומי  Experis Software מזמינה  חברת 
מדעי המחשב, מדעים המדויקים, מקצועות ההנדסה ועוד. 

בתחום  האקסקלוסיבית  ההתמחות  לתכנית  להצטרף 
לפיתוח  הסבה  במסלול   Experis Kickstart  - ההייטק 

.Full Stack WEB תוכנה או למסלול הסבה לפיתוח

experis-software

בוגרי התכנית מתחילים לעבוד מיד בסיומה באחת מחברות 
לפחות  הדורשים  פיתוח  בתפקידי  המובילות,  ההייטק 

שנתיים ניסיון.

פרטי התקשרות:
Kickstart@experis-software.co.il :מייל לשליחת קו"ח

www.experis-software.co.il :אתר החברה
טל': 03-5686400
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והביוטק. ההייטק  לתעשיות  והשמה  גיוס   - אתוסיה 
לך  בונים  אנחנו  משרות,  מציעים  כשכולם   - אתוסיה 

קריירה.

לצעדים  אדירה  חשיבות  יש  סטודנטים,  או  טריים  כבוגרים 
ההייטק.  בעולם  לפסוע  עתידים  אתם  אותם  הראשונים 
ההחלטות הראשונות אותן תיקחו יכולות להשפיע על מהלך 

הקריירה שלכם לאורך שנים.

מי  עם  ביד  יד  לצעוד  כדאי  ובונות  טובות  החלטות  בשביל 
שמכיר לעומק את עולם ההייטק מבפנים ומבחוץ, מי שיודע 
מיהם השחקנים בכל תחום, עוקב אחר מגמות, משכרות, 

תפקידים חדשים, לא מפחד להאיר, להדריך ולייעץ.

אנחנו באתוסיה מאמינים במערכות יחסים. את המועמדים 
רואים גם את הכאן  שלנו אנחנו מלווים למרחקים ארוכים. 

אתוסיה

ועכשיו אך תמיד שואפים לראות גם את התמונה המלאה. 
כך, כשלצדך מקצוענים שחיים אנשים, הכל הופך לאפשרי.

מעוניינים לגייס:
בוגרי תואר ראשון ושני בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה, מדעי 

המחשב ומתמטיקה שימושית

הצעד הראשון הוא שלכם! 

פרטי התקשרות:
moran.sb@ethosia.com :מייל לשליחת קו"ח

אתר החברה:  www.ethosia.co.il  טל': 03-7678999 

הזדמנות לעבודת קיץ מדהימה! 
בואו להדריך ולהרוויח חוויה גדולה מהחיים! 

!BIG IDEA אנו מצרפים צוות מדהים ומעולה למשפחה של

לעבוד  ורוצים  נוער  ובני  ילדים  להדריך  אוהבים  אתם  אם 
וחניכים מכל העולם - מחנה  בסביבה צעירה עם מדריכים 

הקיץ BIG IDEA הוא המקום בשבילכם!

בישראל  המתקיים  בינלאומי  קיץ  מחנה  הוא   BIG IDEA
ואומנות  עיצוב  טכנולוגיה,  של  שונים  בתחומים  ועוסק 

דיגיטלית. 

עולם  עם  ומחו"ל  מישראל  חניכים  מפגיש   BIG IDEA
הטכנולוגיה, אמנות דיגיטלית וההייטק הישראלי ומהווה במה 
והיצירתיים של המשתתפים  לפיתוח הכישורים החברתיים 

בחווית קיץ משמעותית ומעניינת. 

מאיר  הנוער  בכפר  מלאים  פנימייה  בתנאי  היא  העבודה 
שפיה ליד זכרון יעקב, ההדרכה היא בשפה האנגלית.

BIG IDEA

שבעה שבועות של עבודה אדירה בחופשת הקיץ. העבודה 
בסביבה צעירה וכיפית עם חניכים וצוות מכל העולם!

מעוניינים לגייס: 
סטודנטים מכל הפקולטות לתפקידים : מדריכות ומדריכים 
וידאו  מוזיקה,  גרפי,  עיצוב  מימד,  תלת  אנימציה,  בתחומי 
גיימינג  והנדסה,  רובוטיקה  אתרים,  בניית  תיכנות,  ומדיה, 

ואפליקציות.
גלים,  גלישת  מדריכי/ות  חברתית,  הדרכה  כן, תפקידי  כמו 
ומדריכי/ות  יזמות  מדריכי  וברייקדאנס,  היפ-הופ  מדריכי 

תאטרון.

פרטי התקשרות:
jobs@bigidea.co.il :מייל לשליחת קו"ח

טלפון: 03-5285177
אתר החברה:

bigidea.co.il/camp-information/work-with-us 
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matrix הינה  מקבוצת  הדרכה   JOHN BRYCE חברת 
באירופה  ומהמובילות  בישראל  המובילה  ההדרכה  חברת 
ובתחום  המידע  וטכנולוגיית  המחשוב  הדרכת  בתחום 

הדרכת מיומנות הניהול, השירות והמכירה. 

חברת JOHN BRYCE מובילה שני תחומי פעילות:
הדרכה  מרכזי   3 למכללה   -  JOHN BRYCE מכללת 
והיא מרכז הדרכה מוסמך  וחיפה(  ירושלים  בישראל )ת"א, 
התוכנה  בתחום  המובילות  הבינלאומיות  החברות  של 

והחומרה.

והוותיק  הגדול  הגוף  הינו   - והדרכה  למידה  פתרונות  אגף 
למידה  טכנולוגיות  הדרכת  הדרכה,  בפיתוח  בישראל 
והטמעת מערכות מידע למשתמשי קצה בארגונים, כל זאת 
וחדשניות.  מתקדמות  למידה  טכנולוגיות  של  שילוב   תוך 
האגף מונה כ-400 אנשי הדרכה ומתמחה במתן פתרונות 
ועד  והדרכה  למידה  מערכי  מפיתוח  החל  לקצה,  מקצה 
מענה  מספקים  באגף  העובדים  ותמיכה.  ליווי  להטמעה, 
הגדולים  הבנקים  לרבות  הישראלי  במשק  גדולים  לגופים 
בישראל, חברות ממשלתיות, חברות ביטחוניות, תקשורת, 
רחבה.  ארצית  בפריסה  מבוצעים  הפרויקטים  ועוד.  טלקום 

ג'ון ברייס

גלובאליים  פרויקטי הדרכה  בביצוע  ניסיון רב  לאגף  כן,  כמו 
עם החברות המובילות במשק. 

למה כדאי לעבוד בג'ון ברייס?
של  מקצועי  ליווי  קבלת  ההדרכה,  בעולמות  התמקצעות 
מערכות  של  ולמידה  הכרות  השונים,  מהתחומים  מנהלים 
בסביבה  עבודה  קידום  ומסלולי  אפשרויות  מגוונות,  מידע 

דינאמית, חדשנית וצעירה  עבודה בארגון גדול ויציב.

מעוניינים לגייס:
סטודנטים ובוגרים מהפקולטות השונות למשרות )מלאות/
חלקיות( ופרויקטים )קצרי/ארוכי טווח( לתפקידים בתחום: 
)קלאסי/מתוקשב(, הדרכה,  פיתוח הדרכה  מנהלי הדרכה, 

הטמעה ותמיכת מערכות מידע. 

בואו להיות חלק מחברה מנצחת!!!

פרטי התקשרות: 
jobs@jbh.co.il :מייל לשליחת קו"ח

www.johnbryce.co.il :אתר החברה
פרוייקטי  ברייס  ג'ון  דרושים  בפייסבוק:  שלנו  מצאו משרות 

הדרכה/הטמעה 

מידע  אבטחת  בתחום  ייעוץ  חברת  הינה   GRSee חברת 
אשר הוקמה בשנת 2009.

בארץ  ללקוחות  מידע  אבטחת  שירותי  מעניקה  החברה 
ובחו"ל הכוללים שירותי סייבר, האקינג, ייעוץ והסמכות.

וממוקד  מקצועי  שירות  ללקוחותיה  מעניקה  חברתנו 
ולעובדיה סביבה מאתגרת וחדשנית.

מעוניינים לגייס:
לצוות ההאקינג שלנו סטודנטים שנה ג'/ד' למדעי המחשב 

.PYTHON בעלי ידע בפיתוח

או סטודנטים מהפקולטות להנדסה, ניהול טכנולוגיה, מדעי 
בתקשורת,  ניסיון  בעלי  שימושית  ומתמטיקה  המחשב 
תמיכה טכנית שמעוניינים להשתלב בעולם אבטחת מידע 

בעלי נכונות למשרה מלאה. 

פרטי התקשרות: 
recruit@grsee.co.il :מייל לשליחת קו"ח

אתר החברה:
www.pcicomplianceconsulting.com 

כתובת: אלי הורביץ 19, בית גל קומה 3, רחובות

טלפון: 08-6219918

GRSee
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גב מערכות

גב מערכות הנה חברה מובילה המתמחה במתן פתרונות 
עסקיים וטכנולוגיים בפיתוח תוכנה ובמיקור חוץ של עובדי 
היי-טק. החברה שהחלה את דרכה בשנת 1988, מנוהלת 
דרכה  מתחילת  רב.  עסקי  ניסיון  בעל  מקצועי  צוות  ע"י 
עוסקת גב מערכות במתן שירותי פיתוח תוכנה ומיקור חוץ 
)outsourcing(, מעסיקה כיום מעל 800 מומחים בתחומים 

שונים.

ובעולם,  בארץ  ללקוחות  ייעודיים  פתרונות  מציעה  החברה 
מצטבר  ניסיון  ועל  מעולה  אנושי  הון  על  התבססות  תוך 
ועתיר ידע בתחומי ה- IT השונים, ובכלל זה: ניתוח צרכים, 
ניתוח מערכות, פיתוח תוכנה, ייעוץ בבסיסי נתונים,	הקמה 
אינטרנט  מערכות  והטמעת  פיתוח  רשתות,  ואחזקת 
לקוחות,  תמיכת  מערכי  והקמת  ובקרה  שליטה  מערכות 

שרותי QA ואבטחת איכות.

את  מטפחים  אנו  מערכות  בגב   - מערכות  בגב  לעבוד 
רחבות  והדרכה  העשרה  תכניות  באמצעות  העובדים 
לחברה  העובדים  בין  הקשר  לחיזוק  דואגים  ומגוונות, 
וכמובן דואגים למצב רוח חיובי על ידי קיום ימי וערבי גיבוש 
החגים,  ציון  טיולים,  נופשונים,  משפחות,  ארועי  חברתיים, 

תחרויות, מסיבות ועוד.

גב מערכות מחפשים מועמדים/ות מצטיינים למשרות 
פיתוח בסביבה טכנולוגית מאתגרת!!! 

עבודה  הצעות  לקבלת  לביתן  אלינו  להגיע  מוזמנים 
בסביבות עבודה מאתגרות!

מעוניינים לגייס:
בניהול  שני  ומתואר  ראשון  מתואר  ובוגרים  סטודנטים 
שימושית,  במתמטיקה  המחשב,  במדעי  טכנולוגיה, 

בטכנולוגיות למידה ובפיזיקה. 

פרטי התקשרות: 
מייל לשליחת קו"ח:

Sarit.sela-balahsan@ness-tech.co.il
Sarit.sela-balahsan@ness-tech.co.il :אתר החברה

כתובת: קרית עתידים, תל אביב

טלפון: 03-7670466  |  פקס: 03-7670454 

להוביל, לחדש, להשפיע! בואו להדריך את הדור הצעיר 
התקשורת  בתחום  ומתקדמות  בסיסיות  למיומנויות 

הבינאישית המותאמות לעולם הטכנולוגי המודרני
- חברת ההדרכה הגדולה בארץ לתקשורת  חברת דיבייט 
משרד   ,GOOGLE לקוחותיה  בין  אשר  וניהול  בינאישית 
מדריכים  מגייסת  ועוד,  החינוך  משרד  אמדוקס,  החוץ, 

לתחום החינוך!

תחום החינוך שלנו מכשיר אלפי תלמידים מדי שנה בכלים 
מול קהל. למעלה  ועמידה  בינאישית, שכנוע  של תקשורת 
השיטה  את  לומדים  הארץ,  ברחבי  ספר  בתי  מ-324 
הייחודית שלנו כחלק ממערכת הלימודים השנתית בשפות 

עברית, אנגלית וערבית.

קהל  מול  עמידה  יכולת  בעלי  איכותיים,  צעירים  אתם  אם 
ומחפשים עבודה משמעותית ודינמית בואו להגיש מועמדות!

דיבייט
מחויבות המדריכים:

זמינות ל 4-1 ימים בשבוע 	

ניידות עם רכב 	

התחייבות לשנת לימודים במערכת החינוך 	

השתתפות מלאה בתהליכי ההכשרה 	

תמריצים:
אופק התפתחותי בארגון  	

ליווי אישי ומקצועי במהלך ההכשרה וההדרכה  	

לצמיחה  החברה  מומחי  עם  אחד  על  אחד  מפגש  	

והצלחה אישית 

מעוניינים לגייס:
סטודנטים לתואר ראשון מכלל הפקולטות והשנים

פרטי התקשרות: 
www.debate.co.il :אתר החברה

jobs@debate.co.il :אתר לשאלות - מרכז הגיוס
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רוצה עבודה עם משמעות, עם ערכים? 
לך  תכניס  אותך,  תאתגר  אותך,  שתרגש  עבודה  רוצה 

עניין לחיים? 
אנחנו מזמינים אותך לעשות את הצעד הראשון בדרך 

לשם. 
למוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים דרושששש....

מעוניינים לגייס:
מועמדים/ות לתפקידים במרחב העשייה המבצעי-מודיעיני-

טכנולוגי. אנו מציעים מגוון משרות מאתגרות ומרתקות עם 
משמעות, בעלות תרומה אישית ולאומית.   

המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים

מגוונים  עיסוק  מתחומי  איכותיים  אנשים  מחפשים  אנו 
להתאים  יכולות  אשר  למשרות  ואחרים(  )טכנולוגיים 
או  הראשונה(  הלימודים  משנת  )החל  לסטודנטים/יות 

לבוגרים/ות )טריים/ות וותיקים/ות(*.

יש עבודה ויש עבודה במוסד. נקודה.

פרטי התקשרות:
www.mossad.gov.il  :מייל לשליחת קו"ח

*רק פניות מתאימות תענינה

OneCode

חברת OneCode, הממוקמת בחולון, מתבססת על כלים 
פיתוח תלת  - בהם  ביותר  וטכניקות הפיתוח המתקדמים 
 .Cross Platform ופיתוח  משחקים,  פיתוח   ,)3D( מימד 
הקצרה  הדרך  את  ויזמים  לארגונים  מספקת  החברה  בכך 
והיעילה ביותר לפיתוח סביבות מתקדמות ומעמידה לרשות 
בתי תוכנה וסטארט אפים את המומחיות, תוך השתלבות 

מלאה בפיתוחים נרחבים יותר. 

תלת  פיתוח  ליכולות  עצום  ביקוש  נוצר  האחרונות  בשנים 
מימד, בעיקר לאור הצפי להתרחבות מהירה של טכנולוגיות 
AR/VR, וכן לאור החיפוש אחר חוויות חדשות ומרגשות יותר 
ברשת - כגון משחקים סוחפים יותר, חוויות קנייה חדשות, 

תקשורת טובה יותר בעסקים ועוד.  

 WebGL-ב ומשתמש  הטכנולוגיה  בחזית  נמצא  הפיתוח 
 .TypeScript-ו HTML5, ES6

מימד  תלת  מנועי  בשילוב  האלה,  מתפתחות  טכנולוגיות 
ודו מימד שמפותחים על ידי OneCode, מאפשרים להגיע 

לתוצאות גרפיות מרשימות לצד כל היתרונות שהזכרנו.

?OneCode -למה לעבוד ב
 OneCode הוא ארגון לומד וחוקר, הנמצא בחיפוש מתמיד 
הכלים  באמצעות  היכולות  מעטפת  את  להרחיב  כיצד 
התחיל   OneCode צוות  כל  כמעט  ביותר.  המתקדמים 
עם ניסיון בסיסי, עם הדרכה צמודה, תוך כדי שיפור יכולות 

מתמיד.

ב- OneCode תהיו אחראים באופן ישיר לפיתוח אפליקציות 
צובר  שפיתחתם  מוצר  כאשר  הכיף  את  ותחוו  ויישומים 

משתמשים ו/או מוצג בתערוכות בעולם.

והכי חשוב- אנחנו יושבים ממש פה בחולון :-(
אני מתאים?

גרפיקה,  עתירי  יישומים  לכתיבת  תשוקה  בעלי  אתם  אם 
איכותי  קוד  על  שמירה  תוך  וזאת  ומשחקיות,  מימד  תלת 

ברמה גבוהה מקומכם איתנו. 

דרישות:
ידע בכתיבת קוד OOP - חובה. 		

Flash - Ac- גם  )אפשרי  חובה   -  Frontend-ב ידע  			

)tionScript 3.0
להציג  תצטרכו   Frontend-ו  OOP ב  הידע  את  		

בפרויקט שעשיתם במסגרת הלימודים או מחוצה לה.

יתרונות:
היכרות עם webGL ו/או פיתוח בכלי 3D אחר  

	ניסיון בפיתוח למובייל 	

ניסיון בפיתוח פלאש 		

3D או מידול Animate CC-יכולת עיצוב - בעיקר ב 		

מעוניינים לגייס:
סטודנטים ובוגרים למדעי המחשב

פרטי התקשרות: 
job56@onecode.co.il :מייל לשליחת קו"ח

www.onecode.co.il :אתר החברה
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חבר הון אנושי

חבר הון אנושי הנה חברה מובילה במיון, גיוס והשמה של 
עובדים למגזרים העסקיים השונים במשק. 

ענפית  ראיה  בעלות  מקצועיות,  התמחות  חטיבות  לחברה 
רחבה, העומדות לרשות הלקוחות ומספקות היכרות והבנה 
לצרכים  מהיר  מענה  ואפשרויות  צרכיהם  של  מעמיקים 
המועמדים  איכות  את  למקסם  כדי  השוק,  של  המשתנים 
והשירות הניתנים על ידה. מבין ההתמחויות: כספים וכלכלה, 
בכירים,  אדמינסטרציה,  בנקאות,  מכירות,  לקוחות,  שירות 
מקצועות  טכנולוגיה,  ניהול  הנדסה,  לוגיסטיקה,  תפעול, 

משאבי האנוש ועוד.

למגוון  מגייסת  והנדסה  לוגיסטיקה  רכש,  תפעול,  חטיבת 
רבים  ולתפקידים  הישראלי  במשק  המובילות  החברות 
מהנדסי  מזון,  מהנדסי  שירות,  מהנדסי  כגון:  ומגוונים, 
משרות  תפ"י.  מנהלי  וניהול,  תעשייה  מהנדסי  אחזקה, 
הנדסת  אלקטרוניקה,  חשמל  הנדסת  לבוגרי  המתאימות 
ועוד  וניהול  תעשייה  הנדסת  מכונות,  הנדסת  מכטרוניקה, 

רבים.

חבר הון אנושי מלווה את המועמדים לאורך מסלולי הקריירה 
חיבור  יוצרים  כבר 60 שנה מתוך אמונה שאנשים  השונים 

שמייצר דיאלוג שמוביל להעצמה.

מעוניינים לגייס:
 Lam בימים אלה חבר הון אנושי המגייסת הבלעדית לחברת

Research החברה המובילה בתעשיית הסמיקונדקטור!
לתואר  ואלקטרוניקה  חשמל  מהנדסת  ובוגרים  סטודנטים 

ראשון ושני בהנדסה וניהול טכנולוגיה.

פרטי התקשרות:
חטיבת התפעול, רכש, לוגיסטיקה והנדסה: 

 1-700-702-100

zionh@hever.co.il :מייל לשליחת קו"ח

www.hever.co.il :אתר החברה

חותם - ללמד. להוביל. להשפיע
זה הזמן להטביע חותם - ההרשמה לתכנית חותם מחזור 

ז' בעיצומה!
הפערים  לצמצום  להביא  שמטרתה  תכנית  היא  חותם 
החברתיים בישראל באמצעות יצירת קהילה של אנשי חינוך 

ומעשה הפועלים בשדה החינוך.
התכנית מכשירה ומפתחת צעירים איכותיים, בעלי מודעות 
בפריפריה  ולפעול  מורים  להיות  מנהיגות,  וכישורי  חברתית 
אי-שוויון  עם אתגר  להתמודד  כדי  והגיאוגרפית,  החברתית 

ההזדמנויות בחינוך.
להוראה,  ייחודית  הכשרה  למשתתפים  מעניקה  התכנית 
תקופת  לאורך  אותם  מלווה  הספר,  בבתי  אותם  משבצת 

ההוראה ובהמשך דרכם המקצועית.
אם אתם אקדמאים איכותיים בעלי חזון ומוטיבציה הרוצים 
לתרום ליצירת שינוי אמיתי בשדה החינוך בישראל, מקומכם 

עמנו!
הצטרפו ל-700 החותמיסטים שכבר מטביעים חותם בארץ.

תמריצים:
מלגת מימון ללימודי תעודת הוראה

חותם

מלגת קיום עבוד תקופת הכשרת הקיץ
מלגת לימודים חודשית בשנה הראשונה

ליווי מקצועי ואישי בתהליך ההכשרה וההוראה
לפיתוח  איכותית, אפשרות  חלק מקבוצה  להיות  הזדמנות 
אישי וללמידה פורמלית ובלתי פורמלית ממנהיגים בתחומים 

שונים

מעוניינים לגייס:        
סטודנטים בשנה אחרונה של תואר ראשון או שני או בוגרים 

עד ארבע שנים מסיום התואר בפקולטות:
מדעי  ושני,  ראשון  תואר   - ואלקטרוניקה  חשמל  הנדסת 
תואר   - שימושית  מתמטיקה  ראשון,  תואר   - המחשב 

ראשון, ניהול טכנולוגיה - תואר ראשון ושני.
בעלי/ות ניסיון הדרכתי/הוראתי/פיקודי, ריכוזי או ניהולי.

בעלי/ות רקע בעשייה חברתית והתנדבותית.
בעלי/ות מוסר עבודה גבוה ויכולת מנהיגות.

פרטי התקשרות:
איש קשר: רן סבג, טלפון: 0527022936  

   tfimer@gmail.com :מייל לשליחת קו"ח
http://www.tfi.org.il :אתר החברה
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ישראלית  חברה  היא  בע"מ  )1989()ר"ג(  יוניטרוניקס 
בתכנון,  העוסקת  בינלאומית,  פעילות  בעלת  ציבורית 
בקרים  ובעיקר  תעשייתית  אוטומציה  מוצרי  ושיווק  ייצור 

.)PLC( מתוכנתים

יוניטרוניקס פתרונות אוטומטים בע"מ, היא חברת בת של 
יוניטרוניקס )1989( )ר"ג( בע"מ ועוסקת בשני תחומים :

תכנון, הקמה ותחזוקה של מערכות לוגיסטיות אוטומטיות 
והתקנת  שיווק  ייצור,  תכנון,  אוטומטיים.  מחסנים  ובעיקר 

פתרונות חניה רובוטים אוטומטיים.

ציבורית,  חברה  היא  בע"מ  )ר"ג(   )1989( יוניטרוניקס 
מניות יוניטרוניקס נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב 
ובבורסה בבריסל בלגיה. החל מיוני 2015 נכללות במדד תל 

אביב בלוטק.

שתי החברות מעסיקות ביחד כ-200 עובדים. מטות החברות 
ומשרדיהן בישראל ממוקמים בקריית שדה התעופה. מייסד 

החברה חיים שני, הוא מנכ"ל החברה.

יוניטרוניקס בע"מ

מעוניינים לגייס:
תואר  או  ראשון  בתואר  לימודיהם  סיום  לקראת  סטודנטים 
שני ו/או בוגרים מתחום הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, מדעי 
 ,NET Developer. :המחשב ומתמטיקה שימושית למשרות
מהנדסי תמיכה, מנהלי פרויקטים, הנדסאי בקרה למחלקת 

שרות, מתכנני חשמל, ר"צ לצוות תכנון חשמל ועוד.

פרטי התקשרות:
אשת קשר: קרן בר לב, מנהלת משאבי אנוש

careers@unitronics.com :מייל לשליחת קו"ח

www.unitronics.com :אתר החברה
החדש(  עזריאלי  מרכז   ,A )בנין  חולון   26 הרוקמים  רחוב 

טלפון: 03-9778844

כלנית

חברה  הינה  וכיום   1995 בשנת  הוקמה  כלנית  חברת 
ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בת"א. החברה היא 
והמספקת  עובדים  כ-1200  ומונה    ONE1 חלק מקבוצת 
 Costumer את מגוון שירותיה ומוצריה תוך שימוש במודל 

                              .for life approach
חברת כלנית החלה את דרכה כחברת נישה לניהול ותפעול 
החברה  מספקת  כיום   .IT ותשתיות  תמיכה  מרכזי  של 

פתרונות ברמה הגבוהה ביותר בתחומים הבאים:
ופרוייקטי  טכנולוגיות  מנוהלים,  והשירותים  תמיכה  מרכזי 

.IT מחשוב, הטמעת והדרכת
IntoIT חברת בת של כלנית הינה חטיבת הפיתוח בסביבת 
 Dynamics CRM, בתחומי  המתמקצעת  מיקרוסופט 

.SharePoint, BI

מעוניינים לגייס:
סטודנטים ובוגרים מתחומי מדעי המחשב וניהול טכנולוגיה 

מנתחי   ,Helpdesk, NOC וביניהן: משרות  למגוון משרות 
מערכות, משרות פיתוח, DEVPS, סיסטם, תשתיות ומנהלי 

פרוייקטים.

פרטי התקשרות:
אשת קשר: ורד אסייג שפר, סמנכ"ל משאבי אנוש

Veredas@calanit.com :מייל לשליחת קו"ח

www.calanit.com :אתר החברה

טל': 09-9602222, פקס ראשי: 09-9602200
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הלייזרים  נציגויות בתחום  - חברת  חברת לאס פוטוניקס 
והאלקטרו-אופטיקה המתמחה בקידום והצגת טכנולוגיות 
חדשות לשוק המקומי. החברה עוסקת במכירה ובייעוץ טכני  
לייזר המיוצרים  ומכשור  פוטוניקה  מגוון רחב של רכיבי  של 
ע"י מיטב היצרנים ברחבי העולם ליישומים צבאיים, רפואיים 

ותעשיה.

מורשים,  מהנדסים  מעסיקה  פוטוניקס  לאס  חברת 
שמתמחים בפיזיקה ואלקטרו אופטיקה עם שילוב דינמי של 
קבוצת הנהלה מקצועית בעלת ניסיון רב בתחום הפוטוניקה. 

לאס פטוניקס

מעוניינים לגייס:
במשרה  סטודנטים  לגייס  מעוניינת  פוטוניקס  לאס  חברת 
להנדסת  מהפקולטה  הבאים:  מתארים  חלקית,  או  מלאה 
לתפקידים  ואלקטרו-אופטיקה  טכנולוגיה  ניהול  חשמל, 
מכשור  שטח  שירות  ו/או  מהנדס)ת(  מכירות,  מהנדס)ת( 

לייזר.

פרטי התקשרות:
איש קשר: ברנרד אזות, מנכ"ל חברת לאס פוטוניקס

bernard@lasphotonics.com :מייל לשליחת קו"ח

www.lasphotonics.com :אתר החברה

טל': 03-5364011,  נייד: 050-4532553

ופיתוח  ביישום  מתמחית  מידע  טכנולוגיות  מידעטק 
ארגוניים  ופורטלים   e-Business מערכות   ,ERP מערכות 
מתקדמים  פיתוח  בכלי  שימוש  תוך   NET בטכנולוגית 
תוך  מהיר  יישום  המאפשרת  ייחודית  יישום  ומתודולוגיית 
ביישום  ייחודית  התמחות  לחברה  זמנים.  בלוחות  עמידה 
ושונים  נוספים  ופיתוח מערכי תוכנה   PRIORITY מערכת 

.PRIORITY -בסביבת היישום של ה

למידעטק משרדים בטירת כרמל והוד השרון וכן חברת בת 
המספקת שרותי תשתיות תוכנה וחומרה בתחום מערכות 

העולמית  המובילה  הינה  ראייה  טכנולוגיות  מובילאיי 
בפיתוח מערכות למניעת תאונות דרכים וטכנולוגיות לנהיגה 
אוטונומית המבוססות על ראייה ממוחשבת ועיבוד תמונה. 

דרכים שבמרכזו  תאונות  ללא  עתיד  עינינו  לנגד  רואים  אנו 
מ-10מיליון  למעלה  להיום,  נכון  שלנו.  הטכנולוגיה  ניצבת 

רכבים ברחבי העולם מצוידים בטכנולוגיה של מובילאיי.
ציבורית  חברה  היא  מובילאיי   ,2014 באוגוסט  ה-1  מאז 
 .MBLY :תחת הסימול )NYSE( הנסחרת בבורסה בניו-יורק
הגדולה  הישראלית  הראשונית  להנפקה  נחשבת  מובילאיי 

ביותר בבורסה האמריקאית.

חוצבים,  בהר  ממוקמים  הפיתוח  ומרכז  החברה  הנהלת 

מידעטק טכנולוגיות מידע

מובילאיי טכנולוגיות ראייה

ואוסטרליה  אירלנד  באנגליה,  בנות  חברות  כן  כמו  המידע. 
.PRIORITY -המוכרות ומיישמות את מערכת ה

מעוניינים לגייס:
להנדסה  מהפקולטות  ובוגרים  אחרונה  שנה  סטודנט/ית 

ומניהול טכנולוגיה מסלול: מערכות מידע, תעשייה וניהול.

פרטי התקשרות:
מייל לשליחת קו"ח בצרוף גיליון ציונים: 

jobs1@medatech.com
www.medatech.com :או באתר החברה

גרמניה  סין,  בארה"ב,  פרוסים  המכירות  ומשרדי  ירושלים, 
מדינות  מ-48  ביותר  מורשים  מפיצים  למובילאיי  ויפן. 

ולמעלה מ-700 עובדים בכל העולם.

מעוניינים לגייס:
חשמל  מהנדסת  ובוגרים  סיום  לקראת  סטודנטים 

ואלקטרוניקה.

פרטי התקשרות:
hr@mobileye.com :מחלקת משאבי אנוש

הגשת מועמדות מתבצעת דרך האתר:
www.mobileye.com/careers

טל': 02-5417333
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סניף MANPOWER-HP הוא המגייס הבלעדי של 
חברת  HP בישראל.

מובילה  בינלאומית  הייטק  חברת  הינה   HP חברת 
בתחומה המתמחה בפיתוח וייצור מחשבים, מכונות 

דפוס, סורקים ומצלמות דיגיטליות. 

ל-HP מפעלים ומרכזי פיתוח ברחבי הארץ - קריית 
גת, יהוד, נס ציונה, הרצלייה, נתניה, קיסריה וחיפה, 

ו-Manpower הינה המגייסת הבלעדית בכולם. 
הדרגים  בכל  עובדים  מגייס   Manpower HP סניף 
והזוטר,  הבכיר  הטכני  התחום  לרבות  והתחומים, 

תחום המטה והאדמיניסטרציה. 

מעוניינים לגייס:
מדעי  ואלקטרוניקה,  חשמל  מהנדסת  ובוגרים  סטודנטים 

המחשב וניהול טכנולוגיה.

פרטי התקשרות:
HP MANPOWER שרון תורג'מן טומס, ר''צ סניף

sharont@manpower.co.il :מייל שליחת קו"ח

www.manpower.co.il :אתר החברה

טל': 03-5686477,  פקס': 03-5613211

MANPOWER

הביטחון,  ומשרד  רש"י  קרן  ע"י  נוסד  סייבר  לחינוך  מרכז 
בשותפות עם משרד ראש הממשלה, מטה הסייבר הלאומי 

ומטה הסייבר הצבאי.

המרכז חרט על דגלו הובלת שינוי חברתי בישראל באמצעות 
חינוך למצוינות, דרך לימודי סייבר וטכנולוגיה. 

סייבר  תכניות  מספר  פועלות  המרכז  פעילות  במסגרת 
להכשרת  "גבהים"  "ניצנים",  "מגשימים",  לאומיות, כגון: 
הפריפריה  על  בדגש  והתיכון  החטיבה  בגילאי  נוער  בני 

הגיאוגרפית והחברתית.

חברתית,  מובילות  ליצור  היא  אלו  תכניות  של  מטרתן 
כך  מגוון,  כלים  ובארגז  מעשי  בידע  החניכים  את  ולצייד 

מרכז לחינוך סייבר

באקדמיה  בצה"ל,  הטכנולוגיות  ביחידות  להשתלב  שיוכלו 
ובתעשיית ההיי-טק.

ברחבי  לימוד  מוקדי  עשרות  על  מתפרשת  המרכז  פעילות 
הארץ, מתל חי בצפון ועד אילת בדרום. 

פרטי התקשרות:
sahar@cyber.org.il :מייל לשליחת קו"ח

www.magshimim.cyber.org.il :אתר ההחברה
המלאכה 19 ראש העין - העבודה היא בכל חלקי הארץ
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יעוץ, המתמחה  הינה קבוצת   -  NGG גיתן  נירם  קבוצת 
מונה  הקבוצה,   .1994 מאז  עסקית  למצוינות  בפתרונות 
למספר  שירותיה  את  מספקת  עובדים,  מ-100  יותר  כיום 
גדול של חברות בארץ ובעולם, תוך מחויבות למגוון פתרונות 
ושירותים המסייעים להשגת מצוינות ארגונית. סל השירותים 
וכלים  שיטות  ידע,  על  מבוסס  אינטגרטיבי,  והמוצרים 

מהמובילים בעולם, תוך התאמה לצרכי הלקוחות השונים.

קבוצת נירם גיתן מורכבת משלוש חברות ויחידות מקצועיות: 
)למידע נוסף לחצו על שם הקבוצה( 

נירם גיתן פתרונות הנדסה ארגונית 	

נירם גיתן פתרונות לניהול הון אנושי 	

נירם גיתן פתרונות ניהול ולמידה 	

אנו מתמחים במתן פתרון הוליסטי לארגונים, המתכלל את 
עשרות שנות הידע והנסיון הנצבר של כל אחת מהחברות 

בקבוצה.

נירם גיתן NGG מלווה חברות במגוון ענפים: רכב ותחבורה, 
בנקאות,  הייטק,  פארמה,  קמעונאות,  תקשורת,  בריאות, 

ביטוח ומוסדות פיננסיים, רשויות ומוסדות ציבוריים. 

הענפים  של  המאפיינים  את  לעומק  מבינה  הקבוצה 
המוצעים  בפתרונות  לשלב  ומקפידה  השונים,  והשווקים 
התייחסות למאפייני הענף בכללותו ולמאפייני הארגון בפרט.

קבוצת נירם גיתן

פועלת  ישראל,  במדינת  הייעוץ  תחום  של  להובלה  מעבר 
מענה  מעניקה  הקבוצה  העולם.  ברחבי  גיתן  נירם  קבוצת 
ראייה של הארגון במאקרו עם  גלובליים המשלב  לארגונים 

הבנה עמוקה לצרכים מקומיים במגוון מדינות. 

גיתן  נירם  עם  בשיתוף  פועלים,  בעולם  מדינות  בעשרות 
"גלוקלית"  בעבודה מקצועית  המסייעים  עסקיים,  שותפים 
של  כוללת  אסטרטגית   - ארגונית  ראייה  בין  אינטגרציה   -
סניפים  של  ומגבלות  מאפיינים  צרכים,  לבין  הקורפורייט, 

מקומיים. 

מעוניינים לגייס:
ובוגרים מעיצוב תקשורת חזותית  סיום  סטודנטים לקראת 

וטכנולוגיות למידה 

פרטי התקשרות:
מחלקת משאבי אנוש, טלפון: 09-7944829

yeridim@nggconsult.com  :מייל לשליחת קו"ח

www.niramgitan.co.il :אתר ההחברה

חפשו אותנו בפייסבוק: נירם גיתן - ייעוץ ניהולי ועסקי

לנס  בישראל.  מהמובילות   IT שירותי  חברת  הינה   Ness
מגזרי  מכלל  לקוחות  מ-500  ולמעלה  עובדים  כ-2,500 

התעשייה. 

גדולה  בחברה  עבודה  של  מהיתרונות  ליהנות  תוכל/י  בנס 
שלנו  והעובדות  העובדים  מהיר.  בקצב  הצומחת  ויציבה, 
מעורבים בפרויקטים מהמעניינים, המתקדמים והחדשניים 
ושילוב  פיתוח  בתחומי  תפקידים  של  רחב  במגוון  בשוק, 
מערכות, בדיקות ואבטחת איכות, הדרכה והטמעה, תמיכה, 

רשתות ותשתיות, יישום ועוד.

אנו מזמינים אותך להצטרף אלינו!

Ness

מעוניינים לגייס:
טכנולוגיה  בניהול  ושני  ראשון  לתואר  ובוגרים  סטודנטים 

והנדסת חשמל ואלקטרוניקה.

סטודנטים ובוגרים לתואר ראשון במדעי מחשב, מתמטיקה 
שימושית וטכנולוגיות למידה.

פרטי התקשרות:
jobs1@ness-tech.co.il  :מייל לשליחת קו"ח

www.ness-tech.co.il : אתר החברה

נא לציין שהגעתם דרך היריד תעסוקה - מכון טכנולוגי חולון.

ההיי-טק  7, פארק תעשיית  בניין  נס,  מגדל  רחוב  כתובת: 
קריית עתידים, תל אביב.

טלפון: 03-7670415, פקס': 03-7670977
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Sapiens International Corporation )NASDAQ 
and TASE: SPNS) is a leading global provider of 
software solutions for the insurance industry, with 
a growing presence in the financial services sector. 
Sapiens offers core, end-to-end solutions to the 
global general insurance, property and casualty, 
life, pension and annuities, reinsurance and 
retirement markets, as well as business decision 
management software. The company has a track 
record of over 30 years in delivering superior 
software solutions to more than 400 financial 
services organizations. The Sapiens team of over 
2,500 professionals operates through our fully-
owned subsidiaries in North America, the United 
Kingdom, EMEA and Asia Pacific.

Sapiens

מעוניינים לגייס:
ובוגרים מעיצוב תקשורת חזותית  סיום  סטודנטים לקראת 

וטכנולוגיות למידה.

פרטי התקשרות:
career@sapiens.com :מייל לשליחת קו"ח

www.sapiens.com/sapiens-career :אתר החברה
כותבת: רח' הרוקמים 26 חולון

סופטימייז מהווה מרכז פיתוח איכותי המתמחה במערכות 
טכנולוגיות.  מוצר  חברות  עבור   SaaS, Cloud & IoT
זמינות  גדול,  בקנה-מידה  מתאפיינות  שלנו  המערכות 
גבוהה, יכולות זמן-אמת ושימוש יעיל במשאבים.  הלקוחות 
שלנו שונים ומגוונים, החל מחברות ענק כמו נייס ואוטודסק 

ועד חברות סטארט-אפ בתחילת דרכן.

המשמעות מבחינת מודל העבודה, היא שאנחנו משמשים 
כגוף ה R&D של הלקוחות שלנו - מדובר בסוג של שותפות 
לעזור  היא  שלנו,  המטרה  חברות.  אותן  עם  אסטרטגית 
להם  ולאפשר  שלהם  העסקי  החזון  את  לממש  ללקוחות 
להתמקד בפיתוח השוק, תוך כדי שאנחנו מפתחים עבורם 
עליו  לוקחים  אנחנו  המוצר  מפיתוח  כחלק  המוצר.  את 
אחריות מלאה החל משלב הרעיון ולכל אורך חייו. חשוב לציין, 
בקריית  הממוקם  שלנו,  מהמשרד  נעשה  כולו  שהפיתוח 

אריה, פתח-תקווה.

יתרונות  מספר  שלנו  הצוות  לחברי  מציעים  אנחנו 
משמעותיים:

Java/NET/ התנסות בסביבות פיתוח מתקדמות כולל 	

 Amazon של  הענן  סביבות  וכן   Angular.js/Node.js

סופטימייז 

Web Services )AWS), Google Cloud ואחרים.
שמחויבים  מנוסים  מקצוע  מאנשי  מתמדת  למידה  	

להתפתחות אישית של הצוות.

אווירת צוות מעולה של חברות, עזרה הדדית וכיף ביחד  	

עבודה ישירה עם לקוחות. 	

אכפתיות,  אחריות,  על  היתר  בין  ערכי המבוסס  ניהול  	

שקיפות ופתיחות.

מפתחים  של  והעצמה  קידום  על  מבוססת  שלנו  הדרך 
הבכירים  לתפקידים  ועד  סטודנט  ממשרת  החל  צעירים 

ביותר בצוות המקצועי. נשמח להציע לכם להצטרף אלינו.

מעוניינים לגייס: 
סטודנטים בשנה האחרונה ובוגרים.

פרטי התקשרות:
Jobs@softimize.co :מייל לשליחת קו"ח

www.softimize.co :אתר החברה
טל': 074-7024735
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של  וייצור  פיתוח  במחקר,  עולמית  מובילה  היא  סייטק 
של  עשורים  משני  למעלה  עם  אנרגיה.  ניהול  פתרונות 
הם  שלנו  הצוותים  האנרגיה,  ניהול  בתחום  מגוון  ניסיון 
בעלי הכישורים הטכנולוגיים הנדרשים כדי לספק פתרונות 
טכנולוגית,  מצוינות  העולם.  רחבי  מכל  לקוחות  ליישומי 
חדשנות, איכות ומחויבות לשירות לקוחות הם שמציבים את 

חברת סייטק בקדמת תעשיית האנרגיה.

מגוונת  עסקית  חבילה  ללקוחותיה  מציעה  סייטק  חברת 
תוכנות  לקוחות,  ליישומי  חשמל  ניהול  מכשירי  הכוללת 
ניהול אנרגיה ומניית אנרגיה/הפקת דו"חות כספיים. החברה 
 - ליותר מ-40 מדינות ברחבי העולם  מייצאת את מוצריה 

אירופה, צפון אמריקה ודרום אמריקה, אסיה ואפריקה.

סייטק

מעוניינים לגייס: 
ראשון,  תואר  סיום  לקראת  לסטודנטים  מיועדות  המשרות 

בוגרי תואר ראשון וסטודנטים    
לתואר שני בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה.

RT Embedded מהנדסי תכנה 	

Digital and Analog Board Design מהנדסי חומרה 	

מהנדסי אימות פיתוח לחומרה ותוכנה 	

מהנדסי פיתוח בדיקות אוטומטיות 	

פרטי התקשרות:
מייל לשליחת קו"ח: 

www.satec-global.com/careers-at-SATEC
ניתן להשאיר הודעה דרך ממשק השארת הודעות

www.satec-global.com :אתר החברה
טל': 074-7024735

בענן  ומארחת  מיישמת  מפתחת,   -  Prodware חברת 
פתרונות IT לעסקים משנת 1989. 

כשותפת זהב של מיקרוסופט ושחקנית מרכזית בענף ה- 
 CRM -הינה מומחית לפתרונות ה Prodware ,העולמי IT
מעניקה  החברה   .Microsoft Dynamics של   ERP וה- 
העולמי.  בשוק  פעילים  לקוחות  מ-19,000  ליותר  שירות 
הפתרונות של Prodware הינם יעילים ומשתלמים במיוחד 
- משירותי ענן, אפליקציות מובייל ארגוניות, מערכות סחר 
דיגיטליות )e-commerce( ועד לתחזוקת יישומים ופתרונות 

מנוהלים.

המחויבות של Prodware לשותפויות אסטרטגיות ומומחיות 
ארוכת השנים בתחום ה-IT סייעו לה להפוך לשותפת ה- 
Microsoft Dynamics הגדולה באירופה ולאחת מספקיות 
של  המקצוע  אנשי   .EMEA-ב המובילות   IT-וה התוכנה 
הטכנולוגי  העידן  של  המהיר  בקצב  עומדים   Prodware

הנוכחי, ומעניקים

של  ציפיותיהם  את  שתואמים  מדויקים  גלובליים  שירותים 
הלקוחות.

וגיוס  צמיחה  בתנופת  ממשיכה  ישראל   Prodware חברת 
העובדים. במסגרת זו, קולטת החברה לשורותיה סטודנטים 
בוגרי  והן,  המחשב  מדעי  ובוגרי  התואר  סיום  לקראת 
הנדסה תעשייה וניהול.  כדי לקדם את קליטת הסטודנטים 
"הנבחרת"  תוכנית  את   Prodware גיבשה  התואר  ובוגרי 
בת  הכשרה  עוברים  בחברה,  קליטתם  בעת  העובדים   :
במסגרתה,   .Prodware Academy במכללת  חודשיים 
 ERP-וה  CRM-ה בעולמות  מקצועיים  קורסים  לומדים 
הם  מכן,  לאחר  יישום.  או  פיתוח  במסלולי  מיקרוסופט  של 
ומקבלים   Prodware של  השונות  בחטיבות  משתלבים 

הכשרה מעשית וליווי קבוע של מנחה מקצועי. 

בוגרי   20 לשורותיה   Prodware גייסה  האחרונה,  בשנה 
תואר ללא ניסיון והכשירה אותם והיא צפויה לגייס עוד כ-20 

עד סוף השנה.

מעוניינים לגייס: 
סטודנטים לקראת סיום ובוגרים ממדעי המחשב, מתמטיקה 

שימושית, ניהול טכנולוגיה תואר ראשון ושני.

פרטי התקשרות:
טל': 073-277-0000

jobsil@prodware.fr :מייל לשליחת קו"ח
www.prodware.co.il :אתר החברה

Prodware
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פרולוג אופטיקה בע"מ

4 Log

ייעוץ  במתן  העוסקת  בינ"ל  חברה  היא  אופטיקה  פרולוג 
ובניהול מקצועי של פרויקטים. החברה מציעה שירותי ייעוץ 
טכניים ברמה הגבוהה ביותר, לצד מתן פתרונות עבור מגוון 
האלקטרו- בתחום  ובינ"ל,  מקומיות  תעשיות  של  רחב 

אופטיקה, כמו גם בכל הקשור ליכולות ייצור ומטרולוגיה.

המורכב  ומיומן,  מקצועי  צוות  אופטיקה מעסיקה  פרולוג 
ממומחים בפיזיקה, באלקטרו-אופטיקה ובהנדסת מכונות. 
הכולל  אלקטרו-אופטיות,  במערכות  שלנו  הרחב  הניסיון 
מדידה  בציוד  הניסיון  לצד  שוטפת,  ותחזוקה  פיתוח  עיצוב, 
פתרונות  במתן  להצטיין  לנו  שמאפשרים  הם   - ובדיקה 
טכניים, מעשיים וחדשניים, המותאמים בצורה אופטימאלית 

לצרכיהם של לקוחותינו.

ברמות  הניהול  בשיטות  אופטיקה משתמשים  אנו בפרולוג 
הגבוהות ביותר, המיושמות כבר בשלב המוקדם של הרעיון, 
לאספקת המוצר  ועד  בדיקת המוצר  הייצור,  הפיתוח,  דרך 
במועד שנקבע. רק כך - בשילוב עבודה צמודה עם לקוחותינו 

ניהול שרשרת  4 הינה מובילת שוק עולמית בתחום   LOG
השילוב  בזכות  מצליחה  החברה  חוץ.  במיקור  אספקה 
ותהליכים  איכותי  אדם  כח  מתקדמות,  מידע  מערכות  בין 

איכותיים.

בתחומי  מובילות  גלובאליות  חברות  נמנות  לקוחותינו  בין 
ההייטק, מדיקל, מכשור רפואי ועוד.

אנו מגייסים למגוון תפקידים בתחומי הלוגיסטיקה ומערכות 
ורצון  וניסיון  ידע  לרכוש  מוטיבציה  בעלי  מועמדים  מידע, 

להשתלב בחברה מובילה הנמצאת בצמיחה מתמדת.

סטודנטים ובוגרים בתחומי הנדסה תעשייה וניהול/מערכות 
בתפקידי  להשתלב  יוכלו  המחשב  מידע/לוגיסטיקה/מדעי 
ניהול פרויקטים, מנהלי תיקי לקוחות, נציגי תפעול במשרה 

מלאה או משמרות.

-הצלחנו ליצור עבורם יתרון יחסי שהביא לתוצאות מצוינות.

וגם  העולם  ברחבי  גדולות  חברות  אופטיקה מייצגת  פרולוג 
בישראל ויוזמת פיתוח של אסטרטגיות שיווקיות, לצד מתן 

שירותי ייעוץ ארוכי טווח בזמינות גבוהה. 

מעוניינים לגייס:
בוגרים מהפקולטה הנדסת חשמל ואלקטרוניקה התמחות 

אלקטרו אופטיקה.

פרטי התקשרות:
איש קשר: שי לביא

shai@prologltd.com :יש לשלוח קו"ח
www.prologoptics.com :אתר חברה

רח' החורש 4 יהוד ת.ד 12193,  טלפון: 03-5364011 

מעוניינים לגייס:
חשמל  הנדסת  טכנולוגיה,  ניהול  בוגרים:  סטודנטים 
מערכות  פרויקטים,  ניהול  המחשב,  מדעי  ואלקטרוניקה, 

מידע.

פרטי התקשרות:
hilla.yanay@4log.com :מיל לשליחת קו"ח

www.4log.com :אתר חברה
רח' היצירה 31, קומה 3, רמת גן
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מרכז גיוס לקבע והשמה הינו מרכז המבצע תהליכי איתור, 
רוצים  אשר  מהאזרחות  מועמדים  של  לקבע  וגיוס  מיון 
להצטרף למשפחת משרתי הקבע של צבא ההגנה לישראל.

להתגייס  המעוניינים  וסטודנטים  בוגרים  מחפשים  אנו 
ולתרום מהידע שהם רכשו לצבא.

משמעותית  עבודה  בסביבת  חלק  לקחת  הזדמנות  לך  יש 
ובעלת שליחות לאומית.

בתחומים  ונגדים  לקצינים  תפקידים  מגוון  קיימים  בצה"ל 
שונים כגון: הנדסה, תוכנה, מערך הטכני, ניהול טכנולוגיה, 

לוגיסטיקה ותחומים נוספים.

יוכלו  קצינים(  )שאינם  אקדמאית  השכלה  בעלי  מועמדים 
ייצוג על סמך התחייבות ליציאה  להתגייס כקצינים בדרגות 

לקורס קצינים.

נדגיש כי הגיוס לשירות הקבע יתאפשר לבוגרי שירות צבאי 
תקין ולמול דרישות הארגון למשרות מלאות בלבד.

המצליחות  הסייבר  הגנת  מחברות  אחת  היא  פוינט  צ'ק 
בעולם, העוסקת בפיתוח תוכנה לאבטחת מידע, אבטחת 

רשתות ומכשירי קצה. 

כל  נגד  בלתי מתפשרת  הגנה  אנחנו מספקים  ללקוחותינו 
סוגי האיומים הקיימים, עם טכנולוגיה חדשנית שמאפשרת 
ההתקפה.  לפני  אחד  צעד  להיות  גודל  בכל  ארגון  לכל 
פוינט מגנים על כל הסביבות המקיפות  צ'ק  המוצרים של 
ווירטואליות, דרך סביבות  אותנו כיום: החל ברשתות פיזיות 
הדברים  של  והאינטרנט  קריטיות  ועד תשתיות  ומובייל  ענן 

.)IoT(

אישי,  פיתוח  המעודדת  עבודה  מסביבת  נהנים  עובדינו 
חדשנות מתמדת, יוזמה ויצירתיות לצד עבודת צוות וגיבוש. 

אם אתם אנשים שאפתניים ובעלי חשיבה מקורית, שרוצים 
ולהטביע את חותמכם  ודינאמית  לעבוד בסביבה מאתגרת 

בטכנולוגיות המובילות בתחום, אנחנו רוצים אתכם!

צה"ל

צ'ק פוינט

ימצאו  ובהתאמה  חיים  קורות  פי  על  יתבצע  האיתור  אופן 
האישי,  המקצועי,  בהיבט  אליך  רלוונטיים  אשר  תפקידים 

מיקום ואופי היחידה.

האמור מתייחס לזכר ונקבה כאחד.
מעוניינים לגייס:

סטודנטים עם יתרת לימודים של שנה וחצי או לקראת סיום.

שימושית,  מתמטיקה  המחשב,  מדעי  מתחומי  בוגרים 
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה עם רקע בתכנות המעוניינים

להשתלב בעולם התוכנה.

פרטי התקשרות:
giyus_keva@idf.gov.il :מייל לשליחת קו"ח

www.idf.gov.il :אתר החברה
טלפון: 03-6757321

מעוניינים לגייס:
סטודנטים עם יתרת לימודים של שנה או לקראת סיום.

שימושית,  מתמטיקה  המחשב,  מדעי  מתחומי  בוגרים 
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה.

פרטי התקשרות:
מייל לשליחת קו"ח:

careers.checkpoint.com/careers
 www.checkpoint.com :אתר החברה

רח' הסוללים 5, ת"א, טלפון: 03-7534555
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KORENTEC

הבדיקות,  תחום  את  המובילה  גלובלית  כחברה  קווליטסט 
מציעה לך מגוון מקצועי בתחומים שונים ובעבודה מול מיטב 

החברות בארץ ובעולם תוך שימוש במתודולוגיות מובילות.

בוא ללמוד ולהתמקצע בקווליטסט!

מה חשוב לך במקום העבודה?

קווליטסט מחפשת אנשים שרוצים למצוא במקום עבודתם:

ונמצאת בצמיחה  קווליטסט הוקמה ב-1997  יציבות:  	

מתמדת.

העולם  ברחבי  עובדים   850 מעל  החברה  מונה  כיום, 
ומבצעת אלפי פרויקטים מול מגוון לקוחות.

זמן,  לאורך  וביטחון  יציבות  מחפש/ת  את/ה  אם 
מקומך בקווליטסט!

משפחתיות: קווליטסט מאמינה כי העובד הוא במרכז  	

קורן טק טכנולוגיות מהמובילות בתחומי מערכות שליטה 
 HLS-HOMELEND SECURITY מערכות   ,C41 ובקרה 
 1988 בשנת  הוקמה  טכנולוגיות  טק  קורן  וסימולטורים. 
ומציעה ידע נרחב בפיתוח מוצרים בפלטפורמות ובסביבות 
פתרונות  מפתחת  החברה  הטכנולוגיה.  בחזית  פיתוח 
עסקיים וטכנולוגיים עבור המערכות הבטחוניות והאזרחיות. 
המבוססות  ממוקדות  ממערכות  החל  מגוונים  הפתרונות 
על המתמחות  ייחודית, דרך מערכות אינטגרטיביות רחבות 
של  העסקי  השדרה  בעמוד  קריטיים  ליישומים  ועד  היקף 

הלקוחות.

קווליטסט

והוא שותף משמעותי בהתפתחות החברה. בקווליסטס 
ערך  הוא  המשפחתיות  וערך  פתוחה  דלת  מדיניות 

מוביל -  בוא להיות עובד מרוצה בקווליטסט!

מתוך  אנשים  בהצמחת  מאמינה  קווליטסט  קידום:  	

את  התחילו  בקווליטסט  המנהלים  כלל  החברה. 
מפתח  לתפקידי  והתקדמו  זוטרים  כבודקים  דרכם 

משמעותיים.

בוא והצטרף לנבחרת המנהלים של קווליטסט.

מעוניינים לגייס:
הנדסת  מהפקולטות:  ובוגרים  סיום  לקראת  סטודנטים 

חשמל ואלקטרוניקה ומדעי המחשב 

פרטי התקשרות:
qualitest@cvwebmail.com :מייל לשליחת קו"ח

www.qualitestgroup.com :אתר החברה

מעוניינים לגייס:
סטודנטים שנה ד' ובוגרים - הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, 
הנדסת תכנה, הנדסת מערכות מידע ומתמטיקה שימושית. 

פרטי התקשרות:
jobs@korentec.co.il :מייל לשליחת קו"ח

http://bit.ly/1t1glsn :אפשר למצוא אותנו גם לאינטרנט
http://on.fb.me/1WDgODC :ובפייסבוק

www.korentec.co.il :אתר החברה
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תחת דרישות משתנות ומיועד לזמן תמיכה ארוך.

בין לקוחותינו: משהב"ט, תעשיות ביטחוניות, חברות הייטק 
תקשורת  הפיננסי,  מתחום  חברות  סטרטאפים,  מובילות, 

וגופים מוסדיים רבים.

מהנדסיה  את  להכשיר  למטרה  לה  הציבה   Qpoint
חשיבה  טכנולוגית,  מקצוענות  של  בהיבטים  הטכנולוגיים 
מיטוב  מובנית,  מתודולוגיה  ומוטיבציה,  יוזמה  יצירתית, 
של  ורתימתם  הסבבים  קיצור  יעילותן,  העלאת  הבדיקות, 

מהנדסי הבדיקות למטרות הלקוח וערכיו.

מעוניינים לגייס:
סטודנטים ובוגרים לתואר ראשון במדעי המחשב, סטודנטים 

ובוגרים לתואר ראשון ושני בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה.

פרטי התקשרות:
מייל לשליחת קו"ח:

 jobs@qpoint.co.il; ortalc@qpoint
  www.qpoint.co.il :אתר החברה

מתמחה   QPoint Technologies טכנולוגיות  קיופוינט 
תחומים  בארבעה  פרויקטים  וביצוע  מומחה  שירותי  במתן 
בתחום  מומחה  שירותי  וסייבר,  מידע  אבטחת  עיקריים: 

מערכות מידע, פיתוח תוכנה והנדסת בדיקות.

מומחים  כולל  טכנולוגיות  קיופוינט  של  המקצועי  הצוות 
בתחומים טכנולוגיים מגוונים, המשלבים חדשנות עם שנות 
ללקוחותיה קשת רחבה של  ניסיון רבות. החברה מספקת 
פיתוח  כגון:  מגוונים  בתחומים  מומחה  ושירותי  פתרונות 
תוכנה, איכות תוכנה, הנדסת בדיקות, אבטחת מידע, גיבוש 
ואפיון תהליכים, בדיקות אוטומטיות ועומסים, ניהול תצורה, 
פיתוח ממשקי משתמש, הדרכות והטמעת מתודולוגיות וכל 
זאת בהתאם לאסטרטגיית הארגון תוך דגש על מקצוענות, 

אמינות ושביעות רצון של לקוחותיה.

יכולותיהם  והעצמת  במימוש  בלקוחותיה  תומכת   Qpoint
בכל הנוגע לאיכות המוצרים אותם הם מפתחים, תוך שהיא 
דיגיטאלי  איכותי,  מוצר  של  האתגר  את  לממש  מסייעת 
ונבנה  אינדיווידואלי  מאוד  בו  שהשימוש  להמונים,  שנמכר 

QPoint Technologies

קבוצת ריסקו
במהלך ארבעת העשורים האחרונים, הפכה קבוצת ריסקו 
 ,IoT -למובילה ופורצת דרך בתחום טכנולוגיות האבטחה וה

החותרת לחדשנות בכל מוצר.

ומייצרת פתרונות אבטחה לשוק  ריסקו מעצבת, מפתחת 
מורכבים  לפרויקטים  ועד  ועסקים  מגורים  מבתי  המקצועי 

במוסדות, מתקנים ואתרים מרוחקים.

פתרונות האבטחה של ריסקו מבוססים על טכנולוגיית ענן, 
מאפשרים למשתמשים שליטה מרחוק במערכות האבטחה 
שלהם, קבלת קטעי וידאו בזמן אמת וכן שליטה במערכות 
הבית באמצעות מערכת בית חכם ואפליקציית סמארטפון.

אינטגרטיביים  פתרונות  ריסקו  מציעה  המוסדי  לשוק 
הכוללים מערכות בקרת פריצה מקצועיות, מערכת בקרת 
בארגונים  כיום  המותקנות  ובקרה  שליטה  ותוכנת  כניסה 

גדולים, מתקנים בטחוניים ומוסדות.

האבטחה  פתרונות  מיצרניות  אחת  היא  ריסקו  קבוצת 
ומוצריה  העולם  ברחבי  סניפים  לחברה  בעולם.  הגדולות 
נמכרים בעשרות מדינות למיליוני לקוחות שבחרו בפתרונות 

של ריסקו להגנה על רכושם וחייהם.

יש  מצליח  בארגון  וכי  צוות  ועבודת  בשיתוף  מאמינים  אנו 

עובדים מוצלחים, לפיכך אנו תומכים בסביבת עבודה 
למיצוי  להגיע  יכולים  החברה  עובדי  שבו  מקצועית 
שלהם  המקצועיים  והכישורים  האישי  הפוטנציאל 

ולקחת חלק בצמיחה של החברה.

אנו מזמינים אתכם להצטרף למשפחת ריסקו ולהיות 
ולעבוד  להתפתח  להתקדם,  הטכנולוגיה,  בחזית 

בסביבה בינלאומית!

מעוניינים לגייס:
חשמל  מהנדסת  ובוגרים  סיום  לקראת  סטודנטים 

ואלקטרוניקה ומדעי המחשב.

פרטי התקשרות:
ronitt@riscogroup.com  :מייל לשליחת קו"ח

jobs@riscogroup.com
www.riscogroup.com :אתר החברה

טלפון: 03-9637816, נייד: 054-2021593
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שטראוס מים

שטראוס מים היא חברה גלובלית, אחת מחמש החברות 
מתקדמים  פתרונות  לספק  ותפקידה  שטראוס,  בקבוצת 
של פיתוח מערכות סינון, חימום וקירור מים, לשתייה בארץ 

ובעולם.

 - ובישראל  בסין  באנגליה,  מתבצעת  החברה  פעילות 
מוצרי  לכם את  מים, המספק  באמצעות המותג שטראוס 

תמי4.

מפעל שטראוס מים ישראל הוקם בשנת 1971 בקיבוץ נתיב 
למי  קירור  מתקני  בפיתוח  החל  ה-70  שנות  ובסוף  הל"ה 

שתייה.

מהפכת  את  מים  שטראוס  הובילה  האחרונות  בשנים 
השתייה הביתית בעזרת מוצרים חדשנים, תוך יישום מודלים 

איכותיים של שירות ומכירה.

מעוניינים לגייס:
לקוחות  שירות  נציגי/ות  ראשון:  לתואר  סטודנטים 

ומכירות למוקדים טלפוניים. מכל הפקולטות.
חשמל  הנדסת  מחשב,  מדעי  ראשון:  תואר  בוגרי 
ואלקטרוניקה וניהול טכנולוגיה לתפקידים : מהנדס/ת 
מנהל/ת  מכירות,  אגף  מטה,  מנהל/ת   ,RT תוכנה 
תיעוד ועיצוב גרפי, מנהל/ת משאבי אנוש, מתכנן/ת 

מכני/ת בכיר/ה.

פרטי התקשרות:
Jobs@strauss-water.com :למשרות באתר

www.tami4.co.il :אתר החברה
כתובת: יוני נתניהו 1ג', אור יהודה.

טלפון: 03-5387951

תוכנה,  כבית   2007 בשנת  Real Time Group  הוקמה 
בתחומי  לפתרונות  השמה    / ומיקור-חוץ  הדרכה  מרכז 
התוכנה / חומרה / תקשורת. אנו מספקים פיתוח תוכנה, 
לקצה   מקצה  ייעוץ,  שירותי  בנוסף  משובצים  פתרונות 
תשתית מערכת גמישה, פתרונות משולבים ותמיכה במגוון 

רחב של לקוחות.

בית  מערכות  בפיתוח  מתמחה   - הפיתוח   חטיבת  		

למערכות  חוץ.  במיקור  ופתרונות  ייעוץ  ומתן  חכם 
 Software Development \ BSP \ Networking
דרישה  פי  על   \  Real-Time \ Embedded \ Linux
הכולל   )Turn-Key( מלא  פתרון  ללקוחות  ומעניקה 
הגדרת דרישות, אפיון, פיתוח, בקרת איכות, הטמעה 

ותחזוקה לאורך זמן.

מתמחים  אנו  פרויקטים,  בפיתוח  רב  ניסיון  לחברה 
:Real-Time במערכות הפעלה

µC/OS-II, Vxworks, )Embedded Linux) Monta-
Vista, µClinux, WindRiver, Porting Linux Kernel 
on Embedded Platforms 

חטיבת השמה ומיקור חוץ - השמה / מיקור חוץ של  		

Real Time Group

מהנדסים בחברות הייטק.
של  חוץ  מיקור  ו/או  השמה  מיון,  לאיתור,  דואגים  אנו 
עובדים לאלפי משרות בתחומי הנדסת תכנה, חומרה, 

מערכות מידע, תשתיות ומערכות הפעלה ועוד.   
לבוגרי  וגם  מנוסים  מקצוע  לאנשי  ניתנים  השירותים 

אוניברסיטאות בתחילת הקריירה.
ומשאבים  יקר  זמן  יחסכו לכם  והקשרים שלנו  המידע 

בתהליך חיפוש העבודה.

איכותי  לידע  מהנדסים  הכשרת   - ההדרכה  חטיבת  		

והתקשורת,  החומרה  התוכנה,  בתחומי  ומקצועי 
לחברות הייטק והציבור הרחב.

מעוניינים לגייס:
סטודנטים ובוגרים לתואר ראשון במדעי המחשב, מתמטיקה 
בהנדסת  ושני  ראשון  לתואר  ובוגרים  סטודנטים  שימושית, 

חשמל ואלקטרוניקה.

פרטי התקשרות:
אשת קשר: נטלי רביאן, טל':050-3309318 

info@rt-ed.co.il  :מייל לשלחית קו"ח
www.rt-group.co.il :אתר החברה
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התעשייה האווירית

 - הביטחונית  החברה  היא  לישראל  האווירית  התעשייה 
טכנולוגית הגדולה והמובילה בישראל. 

החברה והטכנולוגיות שפיתחה נחשבים למובילים עולמיים 
ולוויינים, מערכות הגנה  כגון מל"טים, חלל  בתחומים רבים 
)החץ וכיפת-ברזל(, מערכות מכ"מ ומודיעין, לוחמת סייבר 

ומטוסי מנהלים.

רוב  אשר  וצומחת,  רווחית  חברה  היא  האווירית  התעשייה 
שונות  למדינות  ומערכות  טכנולוגיות  מייצוא  הכנסותיה 

ברחבי העולם.

התעשייה האווירית מעסיקה סטודנטים מצטיינים להנדסה,  
ותנאים  הטכנולוגיה  ובחזית  מאתגרת  עבודה  ומאפשרת 

מצוינים.

באמצעות  ויזמות,  חדשנות  מעודדת  האווירית  התעשייה 

מחנה החדשנות השנתי ותוכניות יזמות מגוונות, מהן 
 .Space יצאו מיזמים בולטים כגון

הם  וחדשנות  שמקצוענות  אנשים  מחפשים  אנו 
הם  השמיים  בשבילך  אם  עבורם.  מובילים  ערכים 

הגבול, הצטרף/י אלינו למגוון תפקידים מרתקים. 

מעוניינים לגייס:
למשרות פנויות לסטודנטים בעלי יתרת לימודים של 
שנים   3 של  ניסיון  בעלי  בוגרים  ו/או  לפחות  שנתיים 
לפחות לתארים:  הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, ניהול 

טכנולוגיה, מדעי המחשב וטכנולוגיות למידה.

פרטי התקשרות:
www.iai.co.il/jobs :למשרות באתר החברה

www.iai.co.il :אתר החברה

תעשיידע

התאחדות  של  מייסודה  החינוכית  העמותה  תעשיידע, 
התעשיינים, הוקמה לפני 25 שנים ע"י דב לאוטמן ז"ל. 

לימודי  את  לקדם  היא  תעשיידע  של  העיקרית  המטרה 
אלו  במקצועות  בחירה  ולעודד  הספר  בבתי  הטכנולוגיה 

כקריירה בעתיד. 
תעשיידע מהווה גשר בין התעשייה הישראלית לבין מערכת 
מלא  פעולה  בשיתוף  ארצי  מערכתי  באופן  ופועלת  החינוך 

עם משרד החינוך.
בתחומי  חדשניות  חינוכיות  תכניות  מפעילה  תעשיידע 
הטכנולוגיה, בנושאים רלוונטיים מתחומי התעשייה וחושפת 
פעילויותיה,  למגוון  שנה  מדי  תלמידים   300,000 מעל 
בכל  תיכוניים(,  חט"ב,  יסודי,  ילדים,  )גני  הגיל  שכבות  בכל 
וילדים  נוער  מצוינות,  )כיתות  יעד  קהלי  ובמגוון  המגזרים, 
בסיכוין, תלמידי חינוך מיוחד, תכניות מגדר להעצמה נשית, 

תכניות פריפריאליות ועוד(. 

ייחודיות תעשיידע:
בית  חוץ  למידה  על  המתבסס  ייחודי,  תוכניות  מודל  	

והמשק  מהתעשייה  מקצוע  אנשי  באמצעות  ספרית 
יזמות  התנסות,  המשלבת  למידה  תוך  הישראלי, 

וחשיבה יצירתית. 
המפותחות  הטכנולוגי  בתחום  חדשניות  תוכניות  	

תכניות  עסקיות,  וחברות  התעשייה  אנשי  בשיתוף 

רלוונטיות  תוך  שנה  כל  שמתחדשות  איכותיות 
ומותאמות להתפתחויות האחרונות בתעשייה.

החינוך  מערכת  בין  ומקשרת  מתווכת  תעשיידע  	

והתעשייה, תוך עבודה הדוקה עם כל אחת מהמערכות 
והתחשבות בצרכים ומתן מענה מדויק מבעוד מועד.

את מי אנחנו מחפשים?
עיקר פעילות הגיוס בעמותה היא בחודשי אוגוסט – נובמבר 

אולם לתפקידי מטה ישנו גיוס במשך כל תקופות השנה

הדרכה,  רכזי  הדרכה,  לתפקידי  סטודנטים  מגייסים  אנחנו 
רכזי תוכנית, מפתחי הדרכה לכל התכניות החינוכיות שלנו.

מעוניינים לגייס:
סטודנטים המעוניינים לעסוק בחינוך וטכנולוגיה מכל שנות 

הלימוד ומכל הפקולטות: 

פרטי התקשרות:
לישכה, מנהלת מש"א: 052-3442469

מור טויזר, מנהל הדרכה: 054-2552801
 talb@think.org.il :מייל לשליחת קו"ח

  www.think.org.il :האתר שלנו
בפייסבוק: תעשיידע - תעשייה למען חינוך מתקדם

רח' המרד 29 תל אביב )יש מחוזות גם בצפון ובדרום(.
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המלצות לראיון עבודה טלפוני 
הכנה מראש: חשוב להיות מוכנים לשאלות אישיות ושאלות מקצועיות. מומלץ להכין תשובות לשאלות שעשויות לעלות 
ולהחזיק בהישג יד את קובץ קורות החיים. לעיתים ראיונות טלפונים בנושאים טכניים יתואמו מראש. מומלץ ללמוד את 

הדרישות הטכנולוגיות של התפקיד.

ריכוז: מומלץ לענות לטלפון במקום שקט ללא הסחות דעת. אם אתם נמצאים בסביבה לא נוחה, בקשו להתקשר במועד 
נוח יותר. 

לזכור איזה קובץ קורות חיים נשלח: מחפשי עבודה מחזיקים במספר גרסאות של קורות החיים, אנא הקפידו לזכור 
איזה קובץ קורות חיים שלחתם. 

הבעת עניין: הביעו מוטיבציה להגיע לראיון עבודה.

שכר: נהוג לא לשאול על השכר הצפוי בראיון טלפוני אם המראיין לא מעלה את הנושא מיוזמתו. לעיתים המראיין יתעקש 
לדון בנושא בכדי לסנן מועמדים מתאימים. במצב זה מומלץ לתת טווח שכר.

המלצות לראיון עבודה פרונטלי
תיאום מועד ראיון: מומלץ לקיים את הראיון בזמן הנוח והמיטבי עבורכם במידה וזה אפשרי מבחינת המראיין.

הגעה בזמן: חשוב לוודא את הכתובת המדויקת, דרכי גישה וחניה. יש לתכנן את זמן הנסיעה כדי להמנע מאיחורים.

הופעה חיצונית:  מומלץ להקפיד על הופעה מסודרת וייצוגית.

עותק נוסף של קורות חיים ורשימת ממליצים: מומלץ להביאם לראיון העבודה. 

מומלץ  חיובי.  ראשוני  רושם  עושה  וייחודית,  עניינית  קצרה,  בצורה  הצגה  עצמך":  על  "ספר  ושאלת  עצמית  הצגה 
עתידכם  את  מתכננים  אתם  וכיצד  עסקתם  בהם  והתפקידים  המקצוע  אתם,  במי  תתמקד  עצמך  על  ספר  ששאלת 

המקצועי בהתאמה לחברה ולתפקיד עליו אתם מתמודדים.

דוגמאות מחיי היום יום: חשוב לענות למראיין בליווי תשובות שמציגות מקרים שקרו לכם בחיי היום יום בעבודה. 

שאלות לגבי חסרונות וכשלונות: כדאי להתכונן אליהן מראש.

הקשבה למראיין: הקשבה לשאלותיו וצרכיו של המראיין תסייע לכם לעבור את הראיון על הצד הטוב ביותר. 

לא להיות צנוע ויהיר יתר על המידה, ציין השגים משמעותיים

לא להשמיץ מקומות עבודה קודמים, לא לשקר

לשאול שאלות: ראיון עבודה איננו תחקיר. חשוב שתזכרו שגם למרואיינים יש את הזכות לשאול שאלות כדי להבין טוב 
יותר על איזה תפקיד הם מתמודדים ולהכיר את החברה. 

מרואיינים ששואלים שאלות מראים התעניינות, יוזמה ו"הגדלת ראש". ניתן לשאול שאלות לגבי החברה, התפקיד ותחומי 
האחריות, עבודת הצוות ותהליך ההכשרה.

שאלות לגבי שכר, קידום ושאלות אישיות:  לא מומלץ לשאול בראיון ראשון שאלות לגבי השכר ואפשרויות קידום אם 
הנושא לא עלה מצד המראיין. מומלץ להמנע משאלות אישיות לא ענייניות.

מוטיבציה והתלהבות: חשוב להפגין מוטיבציה, התלהבות ורצון להתקבל לחברה. 
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היחידה להכוון תעסוקתי בדקאנט הסטודנטים 

שירותי היחידה להכוון תעסוקתי לסטודנטים ובוגרים
עבודה,  למציאת  יעיל  חיפוש  קו"ח,  כתיבת  העבודה:  בשוק  להשתלבות  והכוונה  אישי  ייעוץ  	

הכנה לראיונות עבודה ומבחני מיון, חוזה עבודה, סדנת LinkedIn וניהול קריירה נכונה.

סדנאות קבוצתיות להכנה לשוק העבודה. 	

לוח משרות מקצועי עם סוכן חכם המפורסם באתר המכון - עמדת מידע - לשונית חיפוש  	

משרות, לוח משרות בלוח המודעות בבניין 5.

מפגשי זרקור - חשיפה של חברות ומשרות פנויות. 	

הרצאות מקצועיות להכנה לשוק העבודה. 	

להכוון  היחידה   - טכנולוגיה  בניהול  ובוגרים  לסטודנטים  משרות  בפייסבוק:  משרות  קבוצות  	

תעסוקתי  :HIT משרות בעיצוב-   HIT משרות בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה - היחידה 
 B.A. גם בדף הפייסבוק  למידה מפורסמות   המשרות בטכנולוגיות    HIT להכוון תעסוקתי 

טכנולוגיות למידה    בהמשך תוקם קבוצה נוספת למדעי המחשב.

יריד תעסוקה שנתי 	

אירוע מעסיקים בתחום העיצוב במסגרת תערוכת של הפקולטה לעיצוב 	

 
לפרטים נוספים ותיאום פגישה :

counselling@hit.ac.il ,03-5026805 :'ליאת בלבן. טל
חפשו אותנו בפייסבוק HIT - היחידה להכוון תעסוקתי


