
יריד תעסוקה 2015  1

היחידה להכוון תעסוקתי

יום רביעי 29.4.2015

איכות ומצוינות

אינדקס חברות
יריד תעסוקה 2015

איגנשטייןפינס ושות' (2010) בע"מ



2  יריד תעסוקה 2015

דבר הנשיא 
סטודנטים ובוגרים יקרים, 

מדי שנה המכון מקיים יריד תעסוקה בשיתוף פעולה עם חברות עתירות ידע. 

מובילות  חברות  ביניהן  הייטק  חברות  כ-40  של  בהשתתפות  יריד  במכון  התקיים  השנה  גם 
בתחומי הנדסה, מחשבים ועוד.

יצויין, שהמכון הקים פורום תעשייה - אקדמיה יחד עם עיריית חולון במטרה להדק ולפתח את 
הקשרים ולמשוך אנשים מובילים / מומחים מתעשיות עתירות הידע להכנת קורסים, להוראה 

ולהנחיית פרויקטים. 

בתחומים החשובים  בוגרים  להכוונת  יסייע  לתעשייה  המכון  בין  הפעולה  אני מאמין ששיתוף 
לתעשייה, דבר שיסייע לבוגרינו להתקבל לתפקידי מפתח בתעשייה ובמשק. 

בברכה,

פרופ' אדוארד יעקובוב
נשיא 

פרופ' אדוארד יעקובוב
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סטודנטים ובוגרים יקרים,

אני שמח לברך אתכם על השתתפותכם ביריד תעסוקה 2015.

להכוון  היחידה  של  בפעילותה  מרכזי  אירוע  ומהווה  אפריל  חודש  מדי  מסורתי  באופן  מתקיים  השנתי  התעסוקה  יריד 
תעסוקתי.

היחידה להכוון תעסוקתי מסייעת לסטודנטים ובוגרים בתחילת דרכם וכן בהמשך מסלול הקריירה שלהם.

לאורך השנה מקיימת היחידה מפגשי ייעוץ אישיים וקבוצתיים, שמטרתם ללוות את הסטודנט עד לקליטתו בשוק העבודה.

היחידה מקיימת גם הרצאות מקצועיות בתחומים הקשורים לעולם העבודה ומפגשי זרקור בהשתתפות חברות מובילות. 
לוח המשרות האינטרנטי מתעדכן באופן שוטף, כדי להציג בפניכם משרות שהולמות את תחומי הלימוד שלכם, לאפשר 

לכם להשתלב בשוק העבודה ולצבור ניסיון מעשי.

שהם  האדם  כוח  ועל  שלהם  ההתמחות  תחומי  על  ביריד,  המשתתפים  המעסיקים  כלל  על  מידע  מרכזת  זו  חוברת 
מעוניינים לגייס.

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

אני מאחל 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 , לוח משרות אינטרנטי המאפשר קבלת משרות למייל 
האישי, מפגשי זרקור, הרצאות מקצועיות, אירוע מעסיקים בתערוכת הבוגרים של הפקולטה לעיצוב ואירוע השיא יריד 

התעסוקה השנתי. 

אני מזמינה אתכם להעזר בחוברת זו שהפקנו עבור יריד 2015 כדי להכיר טוב יותר את החברות המשתתפות ולהגיש 
להן את קו"ח. 

ובדגש על  ובשבילכם כדי לאפשר לכם לעבור את הליך הקבלה לעבודה בקלות  היחידה להכוון תעסוקתי נמצאת כאן 
משרה שהולמת את תחום הלימודים בו התמקצעתם.

אתם מוזמנים לעקוב אחרי המשרות בפורטל המכון: עמדת מידע לשונית חיפוש משרות ולהרשם לסוכן החכם. 

ניתן לקבל מידע על אירועים וטיפים הקשורים לעולם העבודה בפייסבוק HIT - היחידה להכוון תעסוקתי 

היחידה ממוקמת בבניין 5, חדר 202 
טל': 03-50260805

counselling@hit.ac.il :מייל

ובהזדמנות זו אני מאחלת לכם השתלבות מוצלחת בשוק העבודה.

בברכה,

ד"ר מאיר ארבל
דקאן הסטודנטים

בברכה,

ליאת בלבן
מנהלת היחידה להכוון תעסוקתי
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אודות המכון 

HIT מכון טכנולוגי חולון נוסד בשנת  1969 כמוסד אוניברסיטאי לחינוך טכנולוגי, ועד לשנת 1999 היה בחסות אקדמית 
של אוניברסיטת ת“א. משנת 1999 המכון הטכנולוגי חולון מוכר על-ידי ות“ת והמל“ג כמוסד עצמאי להשכלה גבוהה.

התפקיד העיקרי של המכון הוא להכשיר בוגרים לתעשייה, בתחומי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, עיצוב, מדעי המחשב, 
מתמטיקה שימושית, ניהול טכנולוגיה וטכנולוגיות למידה.

כך  ובינלאומיות.  לאומיות  הזוכים במענקי מחקר מקרנות תחרותיות  רובו של הסגל האקדמי במכון מורכב מחוקרים 
שבנוסף להוראה ברמה גבוהה משתתפים אנשי הסגל האקדמי גם בכנסים, סמינרים וכמרצים אורחים באוניברסיטאות 

בחו“ל.

הלימודים מלווים בצוות מינהלי עוטף, החל משלב ההתעניינות ועד שלב ההשמה בשוק התעסוקה. סגל המכון, אקדמי 
ומינהלי, מקפיד כי כל סטודנט יחוש כי הוא נמצא בידיים מקצועיות, אשר יעשו ככל אשר ביכולתם על מנת שיסיים את 

לימודיו בהצלחה ובהנאה. 

הפקולטה  בוגרי  ביצעו.  אותם  הפרויקטים  את  מציגים  הם  בהם  מקצועיים  בכנסים  משתלבים  והבוגרים  הסטודנטים 
לעיצוב משתתפים בתערוכות מקומיות ובינלאומיות, זוכים בפרסים, בהוקרה מקצועית ובהצלחה אישית.

הפקולטה לעיצוב הינה חלק ממוסדות עולמיים ללימודי עיצוב המקיימים חילופי סטודנטים.

המכון מקפיד על קשרי עבודה הדוקים עם התעשייה, הבאים לידי ביטוי בקיום פרויקטים משותפים של סגל וסטודנטים, 
הרצאות אורח של נציגי התעשייה במכון, מעבדות מחקר, התאמות תוכניות הלימוד לצרכי השוק המשתנים ובהשמה 

וקליטת סטודנטים ובוגרים בשוק התעשייה עתיר הידע הטכנולוגיה.

HIT מחויב לקהילה ולחברה בישראל, ודוגל במתן הזדמנויות ובהרחבת הנגישות להשכלה גבוהה. המכון מפעיל תכניות 
ולעולים חדשים לרכוש השכלה אקדמית טכנולוגית ברמה גבוהה. כל  מיוחדות, שמאפשרות לסטודנטים מהפריפריה 
סטודנט הזוכה במלגה בעת לימודיו במכון, תורם בחזרה לקהילה במסגרת פעילות למעורבות חברתית למען הקהילה. 

בנוסף, המכון גם מציע מסלול לימודים גמיש ייחודי, המיועד לסטודנטים עובדים.

במכון פועל מרכז לנגישות אקדמית המסייע לסטודנטים עם צרכים מיוחדים. המרכז מתמקד בצרכים הייחודיים של 
סטודנטים בעלי מוגבלויות, סטודנטים כבדי שמיעה וחרשים, סטודנטים בעלי מגבלה פיסית, לקות ראייה, נכות על רקע 

נפשי, נכות על רקע מחלות כרוניות ועוד.

התנאים הנדרשים למיצוי מרבי של פוטנציאל הסגל האקדמי ושל הסטודנטים כאחד מובילים טבעית לתכלית של מוסד 
איכותי קטן בהיקפו, המתגאה ברמת השרות וביחס האישי, ודוגל במצוינות ובשיתוף פעולה בין הסגל לסטודנטים, בין 
סגל לסגל ובין סטודנטים לסטודנטים, על בסיס של היכרות אינטימית עם יכולות אישיות ועבודה ברמה של אחד על אחד.

חזון HIT הוא להוות מוסד אקדמי מחקרי, איכותי, השואף לאיכות ומצויינות בכל תחומי פעילותו. המכון צופה לעתיד, 
לזיהוי תחומי ידע חדשים, מקצועות בין-תחומיים מתהווים, וטכנולוגיות הוראה חדשניות. המכון פועל להקמת מרכזי ידע, 
מחקר ויצירה, וכן להרחבת אופק פעילותו האקדמית, לקבלת הסמכה בתחומי ידע ייחודיים ומבטיחים, ולהרחבת ההיצע 

בלימודים לתארים מתקדמים.

הצהרת הייעוד של המכון אינה מתבססת על תמונת מצב רגעית, אלא על חזון ומטרות שהשתמרו לאורך זמן מחד ועדכון 
מעת לעת, מאידך. יחד עם זאת, העקרונות הבסיסיים, הם:

l  מצוינות על כל היבטיה   l  ראייה רחבה של המושג טכנולוגיה   l  עדכנות מול תעשייה וצרכיה המשתנים

l  מחויבות חברתית גבוהה

מסלולי הלימוד לתואר ראשון  ולתואר שני:
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה: תואר ראשון .B.Sc, תואר שני .M.Sc  )ללא תיזה(

ניהול טכנולוגיה: תואר ראשון .B.Sc, תואר שני .M.Sc )ללא תיזה(
B.Sc. מדעי המחשב: תואר ראשון ,B.Sc. מתמטיקה שימושית: תואר ראשון

B.Design עיצוב תעשייתי, עיצוב פנים ועיצוב תקשורת חזותית: תואר ראשון
  M.Design עיצוב משולב: תואר שני
B.A טכנולוגיות למידה: תואר ראשון
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ABB היא אחת מחברות ההנדסה והטכנולוגיה הגדולות בעולם. החברה מעסיקה כ-145,000 עובדים בלמעלה מ-100 
מדינות. 

ABB פועלת בכל השווקים הגדולים ברחבי העולם כבר למעלה מ-100 שנה, עם מסורת והיסטוריה מפוארת של מצוינות 
ביעילות,  בחשמל  להשתמש  ללקוחותינו  עוזרים  אנו  ואוטומציה  הספק  מערכות  בתחום  עולמית  כמובילה  וחדשנות. 

ולהעלות את הפריון בתעשייה תוך הפחתת ההשפעה על הסביבה.

ABB מאורגנת תחת 5 חטיבות גלובליות: מוצרי הספק, מערכות הספק, חטיבת ציוד מתח נמוך, חטיבת אוטומציה 
תהליכית וחטיבת אוטומציה דיסקרטית. כולן פועלות יחדיו במטרה משותפת לתת ללקוח את השרות הטוב והמקצועי 

ביותר.

החברה פועלת בישראל למעלה מ-70 שנה, אשר במהלכן סיפקה החברה מוצרים ופתרונות לכל ענפי המשק הישראלי 
ושימשה שותף נאמן ופעיל לאורך כל השנים מהקמת המדינה ועד היום.

מה אנחנו יודעים לעשות
ב-ABB אנו מפתחים ומייצרים מגוון רחב של מוצרי אוטומציה והספק לחברות שירות ציבוריות, לתעשייה התהליכית, 

תעשיית מוצרי הצריכה, הנפט הגז והפטרוכימיה.

אנו יודעים לספק מגוון רחב של מוצרים ושירותים על-פי צרכיו הייחודיים של הלקוח וזאת על בסיס הידע והניסיון שצברנו 
של  מתקדמת  ניהול  ויכולת  כוללת  מערכתית  ראיה  ומערכות,  מוצרים  של  באינטגרציה  המומחיות  השנים.  במהלך 

)Turn-key( בלוח זמנים  כולל  פרוייקטים, מציבים אותנו ברשימה הראשונה של חברות המסוגלות גם לספק פתרון 
ובתקציב שנקבע.

מעוניינים לגייס: בוגרים בהתמחות מערכות הספק ואנרגיה חלופית 
פרטי התקשרות:

job@il.abb.com :דוא"ל
 www.abb.com :אתר

בית טופז, שער הכרמל, נחום חת 5, חיפה 3508504
טלפון: 04-8502111, פקס: 04-8502112
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איגנשטייןפינס ושות' (2010) בע"מ

לסוגיו  חשמל  מתקני  בבצוע  פעילה  ומאז   1976 בשנת  הוקמה  החברה  בע"מ   )2010( ושות'  איגנשטיין-פינס 
השונים לרבות תשתיות, מתח גבוה, תקשורת, בקרה ומערכות מתח נמוך.

לבצוע  הקבלנים  ברשם  רשומה  החברה   ISO-9002 התקנים  מכון  של  השגחה  תחת  מתבצעת  החברה  פעילות 
עבודות חשמל בהיקף בלתי מוגבל )א-5(-160 ורשאית לבצע עבודות עבור משרדי ממשלה ומשרד הביטחון מס' ספק 

83074028

בחברה מועסקים כ-80 עובדים קבועים העובדים שנים רבות לרבות מהנדסים והנדסאים.

ומבצעת  ובקרה,  ומערכות חשמל, תקשוב  להקמת תשתיות  בכל התחומים המקצועיים הקשורים  החברה מתמחה 
אינטגרציה מלאה בין המערכות השונות, על פי האפיונים שהוגדרו לכל פרויקט. בזכות הביצוע המקצועי והמיומן נהנים 

לקוחות החברה ממכלול שלם ואיכותי של מערכות, העונה על כל צורכיהם לאורך זמן.

והידע  הניסיון  היכולות המתקדמות,  ביותר, במגזרים  רבים של המשק הישראלי.  ומגוונים  החברה מבצעת פרויקטים 
הנרחב שנצברו בחברה מאפשרים לה להקים מערכות חשמל, תקשורת ובקרה איכותיות לכל ייעוד - כולל פרויקטים 
ייחודיים ומורכבים במיוחד, ולתת מענה הולם לצורכיהם של לקוחות בתחומים רבים ושונים. מגדלים משולבים, חברות 

הייטק, מרכזים מסחריים, מוסדות פיננסים, בתי מלון, מתחמי בידור ועוד.

העבודות כללו מערכות ייחודיות בכל פרוייקט לרבות מערכות אבטחה ובטיחות, מנחת מסוקים, חדרי עסקאות והשקעות, 
פטרונות תקשורת, קולנוע דינאמי ועוד

מעוניינים לגייס: סטודנטים ובוגרים מהנדסת חשמל ואלקטרוניקה - מערכות הספק לתפקידי ניהול פרויקטים בתחום 
החשמל 

פרטי התקשרות : 
dani@pineselec.co.il      דני שחר

keren@pineselec.co.il  קרן אוליאל

חברת אידאה הינה שותף עסקי של חברת אשבל, יצרנית תוכנת Priority שהיא מערכת ה ERP הנפוצה ביותר בארץ 
בתחום ה-SMB ומותקנת בנוסף בכ-20 מדינות בעולם.

חברת אידאה מתמחה במתן פתרונות תוכנה למגזר הקמעונאי בכלל ובתחום האופנה בפרט ואף מפתחת מוצר של 

.Priority-העובד בסנכרון מלא מול מערכת ה SQL מול בסיס נתונים NET. עמדות מכירה ממוחשבות בסביבת

החברה מונה מעל 50 איש העובדים במחלקות פיתוח Priority, פיתוח .NET, יישום וניהול פרויקטים ותמיכת תוכנה 
וחומרה.

בין לקוחות החברה, רשתות קמעונאיות גדולות כגון: קסטרו, מגה ספורט, רנואר, H&O, איי דיגיטל, קדס קידס , 
טוגו ועוד....

החברה גדלה ומרחיבה את חוג לקוחותיה באופן מתמיד ונחשבת לטובה ביותר בתחומה .

מעוניינים לגייס:
סטודנטים ובוגרים מכל הפקולטות לתפקידי תמיכה טכנית עבור משתמשי המוצר של החברה.  

מיישמים ומנהלי פרוייקטים בוגרי ניהול טכנולוגיה.

פרטי התקשרות : 
hr@edea.co.il - אפי, מחלקת משאבי אנוש

www.edea.co.il  אתר חברה
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ארה"ב,  העולם:  ברחבי  סניפים  ולה  בישראל  וצמחה  בינלאומית שהוקמה  חברה  הינה   Allot Communications
אירופה, אסיה, אפריקה ועוד.  מרכז הפיתוח והמטה ממוקם בהוד השרון.

החברה הוקמה בשנת 1997 ומונה כיום קרוב ל-450 עובדים בארץ ובעולם. Allot הינה חברה ציבורית )נסחרת משנת 
2006 בנסדאק(.

Allot, מובילה טכנולוגיית ה-DPI) Deep Packet Inspection( לאופטימיזציה של שירותי תעבורה ברשת. מגוון 
מוצרי החברה מיועדים לספקיות שירותי תקשורת וחברות Enterprise. הצלחתה של החברה מבוססת על המחויבות 

בהובלת התחום בעולם ה-networking, ומתבצעת באמצעות ליווי צמוד של צרכי ודרישות הלקוחות, עובדי החברה, 
מחקרי שוק מדוקדקים ואנשי מו"פ שעוסקים בפיתוח הטכנולוגיות החדישות ביותר הקיימות.

אנו ב-Allot מאמינים כי עובדי החברה הם הנכס הראשוני והחשוב ביותר לחברה.  הם אלו שמביאים עימם כישרון, ניסיון 
ויכולות מקצועיות גבוהות אשר תורמים לשגשוגה של החברה. 

לתפקידי  אלקטרוניקה  המחשב/הנדסת  תקשורת/מדעי  מערכות  הנדסת  ובוגרי  סטודנטים  עת  בכל  מגייסת  החברה 

אינטגרציה ו-QA שיתרמו להמשך צמיחתה של החברה.

הינך מוזמן/ת לבקר באתר החברה לעיון במשרות הפתוחות בכתובת:
.http://www.allot.com

jobs@allot.com -קו"ח ישל לשלוח ל

אלטל מספקת פתרונות טכנולוגיים מובילים בשוק הביטחוני והמוסדי בישראל. תחומי הפעילות המגוונים של החברה  	l

כוללים פתרונות הדרכה מתקדמים.

300 עובדי החברה פועלים למתן פתרון מקיף ומקצועי ללקוח, תוך שילוב טכנולוגיות למידה מתקדמות. 	l

ייחודה של חברת אלטל הוא היכולת ללוות את הלקוח ולהתאים לו מעטפת כוללת של פתרונות במגוון תחומים,  	l

בהתאם לצרכיו ולמאפייני פעילותו. 

צוותי העבודה באלטל פועלים במטה החברה וכן ולוקחים חלק בפרויקטים מגוונים בבתי לקוח ברחבי הארץ. 	l

אנו באלטל מעוניינים להרחיב את צוותי פיתוח ההדרכה והמעצבים במחלקת ההדרכה בחברה ולגייס לתפקידים:
מפתחי הדרכה - דרישות התפקיד: מומחיות וניסיון בפיתוח הדרכה מתוקשבת של לפחות שנתיים. בוגרי תואר  	l

ראשון בלבד.

מעצבים גרפיים לעיצוב תוצרי הדרכה מתוקשבים - בוגרים/סטודנטים בעלי ניסיון בתחום. 	l

*כל התפקידים דורשים עמידה בסיווג בטחוני

פרטי התקשרות:
 tzilih@eltel.co.il -קו"ח ותיק עבודות )למעצבים( יש לשלוח ל
ולציין בכותרת  המייל את שם המשרה ו-HIT מכון טכנולוגי חולון

www.eltel.co.il :מידע נוסף ניתן למצוא באתר החברה
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קוד  לפתרונות  הקשורות  ובטכנולוגיות   Computin  Pervasive של בעולמות  Infinity Labs R&D  מתמקדת 
פתוח.  Infinity מפתחת לצרכיה הפנימיים וכן עבור לקוחות נבחרים, פרויקטי תוכנה לבחינת יישומי ייתכנות מחקרית של 

טכנולוגיות חדשות, לצורך proofs of concept לגיבוש תוכניות פיתוח עתידיות והשקעות בסטארטאפים מבטיחים.

Infinity Labs R&D מובילה את תוכנית ה-Open Lab להכשרת הדור החדש של אנשי הפיתוח מצטיינים, וקולטת 
לשירותיה בוגרים מצטיינים ממדעים מדויקים או מדעי המחשב תוך קשר הדוק לצרכי מרכזי פיתוח R&D  וסטרטאפים 

מובילים בישראל.

C.R.E.A.T.E. LEARNING SPIRAL :פיתחה שיטה ייחודית Infinity Labs R&D
Challenge > Research > Experiment > Apply > Test > Evaluate
המאפשרות להפיק תוצרים מידיים ומשובחים מבוגרי התוכנית כחלופה רבת עוצמה למהנדסי פיתוח בעלי 3-5 שנות 

ניסיון.

את התוכנית מסיימים בהצלחה כ 80 אנשי פיתוח מתוך כ-1,000 מועמדים בשנה.

מעוניינים לגייס: בוגרים מהפקולטות: הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, מדעי המחשב, מתמטיקה שימושית

פרטי התקשרות:
infinitylabs.co.il :אתר החברה

sd@infinitylabs.co.il -קו"ח יש לשלוח ל
יצירת קשר: 03-5067861

אקסיומה פתרונות מידע מתמחה בהתווית דרך, פיתוח, יישום והטמעת מערכות מידע ניהוליות.
חיי  מחזור  כל  לאורך  בלקוח  ותמיכה  הישראלי  בשוק  הקיימות  השונות  בסביבות  מגוונים  ביישומים  ניסיון  לאקסיומה 
מוצרים בשלושה תחומי  קווי  ותכונות המוצר. לאקסיומה  צרכי הלקוח  בין  על הפער  בגישור  ניסיון רב  כן  כמו  היישום. 

התמחות מרכזיים:

 SAP Business אקסיומה - שותפה עסקית בשיווק, פיתוח פתרונות משלימים והטמעה של תוכנת ,ERP-בתחום ה
One - תוכנת ERP לארגונים קטנים ובינוניים.

בתחום ניהול פרויקטים )PPM( אקסיומה - הנה הנציגה הבלעדית בישראל של חברת Sciforma העולמית.
.Autonomy אקסיומה - הנה נציגתה בישראל של חברת ,)ECM( בתחום ניהול תוכן ארגוני

בין תחומי המיקוד הנוספים של Xioma - פתרונות BI: כלי ניהול ובינה עסקית, ניהול פרויקטים, ניהול מידע ארגוני 
ומסמכים ופתרונות ייעודים לתעשיית הרכב.

מעוניינים לגייס: סטודנטים לקראת סיום ובוגרים לתואר .M.Sc. B.Sc בניהול טכנולוגיה
yeridim@nggconsult.com  - פרטי התקשרות: קו"ח יש לשלוח ל

www.xioma.co.il  :אתר אינטרנט
בכל שאלה ניתן ליצור קשר עם מחלקת משאבי אנוש 09-7944829

חפשו אותנו בפייסבוק: אקסיומה- מערכות מידע ניהוליות
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"הסימן היחיד לדעת מושלמת הוא הכושר ללמידה" )אריסטו(.

אקספרטים כתיבה והדרכה טכנית )ExperTeam( מציעה ללקוחותיה פתרון כולל לצרכי הידע והלמידה שלהם. החל 
וליווי  הלמידה  חומרי  ובניית  עיצוב  והטמעה,  למידה  תוכניות  בנית  הלמידה,  ערוץ  ההדרכתי, התאמת  מפיצוח האתגר 

בהתאם לצרכי הארגון ע"מ שמסריו יועברו לעובדים וללקוחות באופן מקצועי וידידותי.
חברת אקספרטים בעלת אוריינטציה טכנולוגית ומתמחה בהדרכה והטמעה של מערכות מידע, ניהול ידע ומגוון מוצרים 

טכניים.
לחברת אקספרטים ניסיון עשיר עם קהלי יעד בארץ ובחו"ל, עם מגוון פתרונות הדרכה באנגלית ובעברית ועולמות תוכן 

רבים, טכנולוגיים ותהליכיים כאחד. 
חברת אקספרטים הוקמה בשנת 2003 על ידי ד"ר ענת יעקבי, המתמחה בהדרכה טכנולוגית בארץ ובעולם.

HP, סיסקו,  בין לקוחות החברה נמנות חברות מובילות במשק בתחומים שונים, דוגמת: טבע, אמדוקס, רפאל, נייס, 
קודאק, נילית, קומברס ועוד.

אקספרטים היא חברה דינמית, עם תודעת שירות גבוהה ומוסר עבודה ייחודי. אנו עובדים עם החברות המובילות במשק 
ויכולים להציע לך הזדמנות לצמיחה אישית ומקצועית.

החוזקה שלנו היא מקצוענותם הלא מתפשרת וניסיונם הרב של סגל עובדי החברה, ביניהם מנהלי פרויקטים, מפתחי 

הדרכה, כתבים טכניים, מפתחי ומעצבי גרפיקה, פלאש ו- WEB - כאלו אנו מחפשים ונשמח לצרף לשורותינו!

באקספרטים ניתן להשתלב כעובד/ת חברה המועסק/ת בפרויקטים עבור לקוחות מגוונים, כעובד/ת מטעם אקספרטים 
במשרדי הלקוח, או במשרות בהשמה.

מעוניינים לגייס: סטודנטים ובוגרים מטכנולוגיות למידה ועיצוב תקשורת חזותית 
jobs@experteam.co.il -פרטי התקשרות : קו"ח יש לשלוח ל

www.experteam.co.il :אתר החברה

Experis Software רוצה להתקבל כבר היום למשרת פיתוח תוכנה הדורשת 2-3 שנות ניסיון ?
Experis Software פועלת מאז 2004 כבית תוכנה המספק שירותי פיתוח תוכנה, ייעוץ והדרכה לתעשיות ההיי-טק 

הפועלות בתחומים מובילים כגון:

RT/Embedded, Mobile, Communication Security, Bio-Technology, Medical ועוד.
של ההכשרה  תכנית  את  הקמנו  שלנו,  העסקי  מהמודל  מסובסדת - Experis Software כחלק  ייחודית,   תוכנית 
מועברת בתחום. ההכשרה  המומחים  של  העתיד"  "דור  את  בעבודה  ולקלוט  להכשיר  לאתר,  מטרתה  אשר   במלואה, 
 ע"י מומחי פיתוח מובילים בתחומם ומשלימה את פער הידע הפרקטי בין זה הנלמד באקדמיה לבין זה הנדרש ב"עולם
  התעשייה. בוגרי התוכנית רוכשים ידע מקצועי המקביל לזה של מפתח תוכנה מנוסה, שווה ערך לשנתיים - "האמיתי

.שלוש ניסיון, ומקבלים גישה אישית למנהלי פיתוח בכירים בחברות מובילות

מצטיינים  מדויקים  ומדעים  המחשב  מדעי  בוגרי  מ-400  למעלה   ,Experis Software הכשירה  השנים,  במהלך 
המאיישים כיום את משרות הפיתוח הנחשקות בחברות המובילות במשק. 

קהל יעד: סטודנטים לקראת סיום ובוגרים מהפקולטות : מדעי המחשב, מתמטיקה שימושית, הנדסת חשמל 
ואלקטרוניקה וניהול טכנולוגיה המעוניינים להשתלב בפיתוח 

בין לקוחותינו נמנות חברות מהמובילות בארץ מתחומי הפעילות בהם אנו מתמחים. 

Enter@experis.co.il  - פרטי התקשרות: קו"ח יש לשלוח ל
טלפון: 03-5636447/9
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מבנה,  בקרת  תקשורת,  גנרטורים,  חשמל,  מתקני  בתכנון  עוסק  בע"מ  )ישראל(  יועצים  מהנדסים  עקיבא,  בר  ד. 
בטחון, גילוי וכיבוי אש וכריזה משנת 1979.

צוות המשרד מורכב ממהנדסי חשמל מקצועיים ובעלי ניסיון רב, מתכנני חשמל, טכנאי CAD מוסמכים וצוות מנהלתי. 

דוד בר-עקיבא ייסד את ד. בר-עקיבא מהנדסים יועצים בשנת 1979, ועדיין מכהן כמנכ"ל.

מזה מספר שנים משרדינו מדורג בדו"ח Dun and Bradstreet במקום השני ברשימת משרדי תכנון לחשמל.

בין מקצת הפרויקטים בארץ ובעולם בהם משרדינו תכנן את כל מערכות החשמל והתקשורת: טרמינל -3 נתב"ג, מגדל 

 -Hali אמות - ר"ג )בביצוע(, קניוני עזריאלי ברחבי הארץ, מגדל צ'מפיון - ב"ב, מגדלי בסר -1+2 ר"ג וב"ב, מרכז קניות

בולגריה, מלון PARK PLAZA- אנגליה ועוד רבים אחרים.

מעוניינים לגייס: סטודנטים שנה רביעית או בוגרים המתמחים בתחום החשמל

Admin@barakiva.com - פרטי התקשרות: קו"ח יש לשלוח ל

ל-BIG IDEA מחנה קיץ בינלאומי בישראל  דרושים מדריכים מתחום הטכנולוגיה לעבודת קיץ מדהימה!
דמיינו לעצמכם.. קיץ, צוות מכל העולם, ילדים, בני נוער, טכנולוגיה, כיף, עבודה מדהימה!!!

ל-BIG IDEA מחנה קיץ בינלאומי העוסק בתחומים שונים של טכנולוגיה, תיכנות, פיתוח משחקי מחשב, תקשורת 
חזותית, עיצוב ואומנות דיגיטלית דרושים/ות מדריכים/ות. עבודה עם צוות וילדים מכל העולם, בסביבה צעירה ודינאמית!

התפקיד כולל:
l הובלת סדנאות

l הדרכה חברתית של קבוצות גיל שונות.

דרישות:
נסיון בעבודה עם ילדים ונוער.

נסיון במחנות קיץ- יתרון
שליטה מלאה באנגלית.

נכונות לעבודה בתנאי פנימיה בתאריכים 29 ליוני ועד ה 16 לאוגוסט 2015 .

מעוניינים לגיס סטודנטים מהפקולטות :
הפקולטה לעיצוב, הפקולטה למדעי המחשב, הפקולטה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה, המחלקה לטכנולוגיות למערכות 

למידה.

פרטי התקשרות:
ניתן למלא טופס מועמדות לקיץ 2014 באתר האינטרנט של BIG IDEA למידע נוסף ולהגשת מועמדות, הכנסו לאתר:

/http://bigidea.co.il/camp-information/work-with-us
 jobs@bigidea.co.il :או שילחו מייל ל
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ג'ון ברייס מקבוצת MATRIX הינה קבוצת האינטגרציה והמחשוב הגדולה בישראל. ג'ון ברייס הנה חטיבת ההדרכה 
של Matrix המובילה בישראל באירופה בתחום הדרכת המחשוב וטכנולוגיית המידע, האלקטרוניקה, מיומניות הניהול, 

השרות והמכירה.
חברת ג'ון ברייס מובילה שני תחומי פעילות: 

מכללת ג'ון ברייס הנחשבת למכללה המובילה בישראל בתחום הדרכת המחשוב וטכנולוגיית מידע ובתחום הדרכת  	l

מיומנויות ניהול, שרות ומכירות. למכללה מרכזי הדרכה ברחבי ישראל )תל אביב, ירושלים וחיפה(. 
אגף פתרונות למידה והדרכה הינו הגוף הגדול והוותיק בישראל בפיתוח הדרכה, טכנולוגיות למידה והטמעת מערכות  	l

מידע למשתמשי קצה בארגונים, כ- 15 שנות ותק בתחום. 
אגף פתרונות למידה והדרכה - מי אנחנו?

ועד  והדרכה  למידה  מערכי  מפיתוח  החל  לקצה,  מקצה  פתרונות  במתן  ומתמחה  הדרכה  אנשי  כ-400  מונה  האגף, 
להטמעה, ליווי ותמיכה על בסיס קבוע. 

העובדים באגף מספקים מענה לגופים גדולים במשק הישראלי לרבות הבנקים הגדולים בישראל, חברות ממשלתיות, 
בפריסה  מבוצעים  הפרויקטים  מרוצים.  לקוחות  ועוד  גלובאלים  וארגונים  הייטק  טלקום,  תקשורת,  ביטחוניות,  חברות 

ארצית. 
גיוס עובדים: מידי שנה מגויסים כ-300 עובדים חדשים לאגף. 

תחומי הגיוס כוללים: 
יועצים ומלווים ללקוחות בהתוויית פתרונות הדרכתיים בארגון 	l

)Turn Key Project( מנהלי פרויקטי הדרכה מקצה לקצה 	l

מפתחי תוצרי הדרכה "מסורתיים" )פיתוח מערכי שיעור, מצגות  PP ועוד(. 	l

מפתחי הדרכה "מתוקשבת"  )פיתוח לומדות סינכרוניות וא-סינכרוניות, סרטוני סמן, ספרים דיגיטאליים(.   	l

מדריכים ומטמיעי מערכות מידע לרבות מערכות ERP, CRM,  מערכות ייעודיות ויישומי מייקרוסופט השונים. 	l

תומכים אפליקטיביים ו-HELPDESK ייעודיים.  	l

למה כדאי לעבוד בג'ון ברייס?
התמקצעות בעולמות ההדרכה  	l

קבלת ליווי מקצועי של מנהלים מהתחומים השונים 	l

היכרות ולמידה של מערכות מידע מגוונות 	l

אפשרויות ומסלולי קידום 	l

עבודה בסביבה דינאמית, חדשנית וצעירה 	l

עבודה בארגון גדול ויציב 	l

מעוניינים לגייס: בוגרים וסטודנטים מהפקולטות: תואר ראשון ושני בניהול טכנולוגיה, ותואר ראשון בטכנולוגיות למידה, 
עיצוב פנים, עיצוב תעשייתי ועיצוב משולב תואר שני. 

פרטי התקשרות:
המשרות מופיעות בפייסבוק: דרושים ג'ון ברייס פרוייקטי הדרכה/הטמעה 

jobs@jbh.co.il -קו"ח יש לשלוח ל

בואו להיות חלק מחברת מנצחת !!
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יחידים  מכשירים  אנו  וניהול.  בינאישית  לתקשורת  טכנולוגיים  ופתרונות  לייעוץ  בארץ  הגדולה  הדרכה  חברת  דיבייט: 
וקבוצות בקשת רחבה של מיומנויות תקשורת המשפרות את יכולות השכנוע, העברת מסרים, עמידה מול קהל, רטוריקה 

 www.debate.co.il וניהול

תחום החינוך בדיבייט מכשיר אלפי תלמידים מדי שנה בכלים בתקשורת בינאישית, שכנוע ועמידה מול קהל. למעלה 
מ-208 בתי ספר ברחבי הארץ, לומדים את השיטה הייחודית שלנו כחלק ממערכת הלימודים השנתית.

חברת דיבייט מגייסת מדריכים לפרויקטים מגוונים ברחבי הארץ בתחום החינוך לשנת הלימודים הבאה )מיון והכשרה 
מאי-אוגוסט(. משרה סטודנטיאלית, נדרשת זמינות ל-3 ימים בשבוע, פתוחה לסטודנטים מכל הפקולטות

דרישות לתפקיד הדרכה בתחום החינוך: תשוקה לעולם ההדרכה ויחסי אנוש מצוינים, ניסיון הדרכה מוכח בקרב בני 
נוער ובעבודה חינוכית עם אוכלוסיות מגוונות, יכולת מוכחת לעמוד מול קהל באופן שמעורר התלהבות והשראה, כושר 
ויכולת לעבוד באופן  יתרון משמעותי, משמעת עצמית  ויכולת הבעה בעל פה בעברית, סטודנטים לתואר שני -  ביטוי 

עצמאי תוך הקפדה על סדר, ארגון ומקצועיות

אופן ההעסקה:
זמינות ל 3 ימי עבודה בשבוע לפחות, ניידות ברכב - חובה! )העבודה בכל רחבי הארץ( התחייבות לשנה, ישנם מסלולי 

קידום ואופציות להגדלת היקף המשרה לאחר שנה. למתאימים תינתן הכשרה מקצועית.

jobs@debate.co.il -קו"ח יש לשלוח ל
רק פניות מתאימות תענינה!

גב מערכות הינו גוף אינטגרציה, ייעוץ והשמה, המתמחה באספקת שירותי תוכנה ותשתיות. 
הפעילות מונה מעל ל-500 יועצים בעלי ניסיון עשיר בתחום רחב של טכנולוגיות, ונחשבת לאחת מהחברות המובילות 

 .CONSULTING בנושא

פעילות זו היוותה קבוצת היועצים של נס טכנולוגיות )NESS TECHNOLOGIES( אשר בתחילת שנת 2008 הוגדרה 
כיחידה עצמאית כחלק מקבוצת גב מערכות.

כיום "גב מערכות" פועלת תוך שיתוף פעולה אסטרטגי מול נס טכנולוגיות ומהווה זרוע ההשמות שלה. "גב מערכות" 
נותנת מגוון רחב של שירותים לארגון מקצה לקצה: ניהול פרויקטים, פיתוח, תשתיות, אבטחת מידע, תקשורת וכו... 

הייטק,  תקשורת,  ופיננסים,  בנקאות  כגון:  תחומים  של  רחב  ממגוון  ארגונים  נמנים  מערכות  גב  של  לקוחותיה  מבין 
טלפוניה, מגזר ממשלתי, רשויות מקומיות ועוד. המומחים של גב מערכות מרכזים מיומנים בהיקף רחב של תחומים 
ארכיטקטים,  פרוייקטים,  מנהלי  מערכות,  מנתחי  צוותים,  ראשי  תוכניתנים,  וכוללים:  הראשונה  מהשורה  וטכנולוגיות 

אינטגרטורים, אנשי תמיכה וטכנאי מיחשוב, אנשי סיסטם, מומחי תקשורת ואבטחת מידע.

מעוניינים לגייס: בוגרים לתואר ראשון במדעי המחשב.
בוגרים לתואר ראשון בניהול טכנולוגיה.

סטודנטים לתואר שני בניהול טכנולוגיה

cvgav@ness.com :פרטי התקשרות
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רוצה עבודה עם משמעות, עם ערכים? 
רוצה עבודה שתרגש אותך, תאתגר אותך, תכניס לך עניין לחיים? 

אנחנו מזמינים אותך לעשות את הצעד הראשון בדרך לשם. 

למוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים
מועמדים/ות לתפקידים במרחב העשייה המבצעי-מודיעיני-טכנולוגי. 

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

)החל  לסטודנטים/יות  להתאים  יכולות  ומגוונים, למשרות אשר  שונים  לימוד  מתחומי  איכותיים,  אנשים  מחפשים  אנו 
משנת הלימודים האחרונה( או לבוגרים/ות )טריים/ות וותיקים/ות(*.

יש עבודה ויש עבודה במוסד. נקודה. 
   www.mossad.gov.il :פרטי התקשרות

*רק מועמדים מתאימים ייענו

חותם - ללמד. להוביל. להשפיע
בחינוך.  הזדמנויות  שוויון  לקדם  ומטרתה  והגיאוגרפית  ובפריפריה החברתית  הערים  בשולי  הפועלת  תכנית  היא  חותם 

חותם עושה זאת על ידי גיוס קבוצת מנהיגים המשתלבים כמורים במערכת החינוך. 
חותם מחפשת צעירים אקדמאים איכותיים, בעלי מודעות חברתית, יכולת מנהיגות והובלה.

התכנית מעניקה למשתתפים תעודת הוראה המוכרת במל"ג, שיבוץ בבתי הספר, פיתוח מקצועי וליווי לאורך תקופת 
ויזמים חברתיים המחוללים שינוי בכיתה,  ההוראה ולאחריה. אלו, נועדו להכשיר ולפתח אותם להיות מנהיגים חינוכיים 

בבית הספר ובחברה.
קהילת חותם מונה כיום כ400 חותמיסטים המשפיעים על החינוך במדינת ישראל.

תכנית חותם הוקמה בשיתוף משרד החינוך, ג'וינט ישראל, קרן נעמי ותנועת "הכל חינוך".
ומימון תואר שני בהתאם לתנאי משרד  ובניהם מימון תעודת ההוראה  התכנית מעניקה למשתתפים תמריצם שונים 

החינוך.
תמריצים: מלגת מימון ללימודי תעודת הוראה, מלגת קיום עבוד תקופת הכשרת הקיץ, מלגת לימודים חודשית בשנה 
הראשונה, מלגת לימודים לשנת לימודים אקדמאים בכפוף להוראה במשרה במלאה בתום השנה השנייה, ליווי מקצועי 
וללמידה פורמלית  וההוראה, הזדמנות להיות חלק מקבוצה איכותית, אפשרות לפיתוח אישי  ואישי בתהליך ההכשרה 

ובלתי פורמלית ממנהיגים בתחומים שונים.

מעוניינים לגייס: סטודנטים בשנה אחרונה של תואר ראשון או שני  או בוגרים עד ארבע שנים מסיום התואר בפקולטות:
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה - תואר ראשון ושני, מדעי המחשב - תואר ראשון, מתמטיקה שימושית - תואר ראשון, 

ניהול טכנולוגיה - תואר ראשון ושני.

בעלי/ות ניסיון הדרכתי/הוראתי/פיקודי; בעלי/ות רקע בעשייה חברתית; בעלי/ות מוסר עבודה גבוה ויכולת מנהיגות

פרטי התקשרות:
   mailto:tfitau@gmail.com  יעל שגיב

טלפון: 0528246070
www.tfi.org.il :אתר אינטרט
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טלדור הוקמה בשנת 1986 והפכה במשך השנים לאחת מחברות ה-IT המובילות בישראל. אנחנו מתכננים, מפתחים 
ומספקים פתרונות שלמים ללקוחות שכוללים מערכות תוכנה, תפעול פרויקטים, הקמת תשתית ושירותי תמיכה.

המשק  תחומי  מכל  לחברות  מסייעים  אנחנו  הטכנולוגיה,  בחזית  ונמצאים  בחברה  העובדים  מקצוענים  כ-3,000  עם 
להתמקד בעסקי הליבה שלהן, תוך אפשרות לגמישות תפעולית בעולם העסקים התזזיתי של היום. 

בעזרת שותפויות אסטרטגיות עם חברות טכנולוגיה בינלאומיות, יחד עם הבנה מקומית של המאפיינים היחודיים לכל 
לקוח - אנחנו מצליחים לשלב מגוון מוצרים מתקדמים לפתרון מערכתי כולל. 

מעוניינים לגייס: סטודנטים ובוגרים ממדעי המחשב, ניהול טכנולוגיה והנדסת חשמל ואלקטרוניקה.
פרטי התקשרות:

טלדור, רחוב הרוקמים 26, מרכז עזריאלי 1, חולון  
hr@taldor.co.il קו"ח יש לשלוח לאגף הגיוס

Telefonica Israel was known as Jajah.In 2006 Jajah, was launched as the world’s most innovative global 
communications company dedicated to bringing consumers, enterprises and telecommunications 
companies vastly improved telephony solutions, allowing them to embrace the next generation of IP 
communications. Telefónica Europe acquired Jajah in 2010.
In present Telefonica Comm Services Area is building over-the-top (OTT) products which will allow 
millions of users all around the world to have a better communications experience with any smart 
devices, as well as the ability to use them anywhere in the world.
One example of this service is an app called TuGO; A new VoIP service that will allow mobile users to 
make and receive calls on any Wi-Fi connected device using their mobile numbers. 
With Israel becoming an increasingly important center of innovation in the digital world, Telefónica 
announces that it is increasing its presence there. The move also marks the official re-launch of its 
Jajah office there as Telefónica Digital Israel (TDI). 
About Telefónica
Telefónica is a world leader in the telecommunication sector, providing communication, information 
and entertainment solutions in over 25 countries in Europe, Africa and Latin America. Telefónica’s total 
number of customers amounts to over 300 million.

Why work at Telefonica Digital Israel?!
l	 Take part in shaping the future of communication - worldwide, for millions of users.
l	 Be an active part of cutting edge technologies.
l	 A working environment that combines the intimacy of a dynamic company with the stability and 

resources of a strong corporate company. 
l	 Our motto is professional excellence.
l	 Employee satisfaction is a top priority.
l	 All employees are encouraged to play a proactive role in their success at TDI. 

מעוניינים לגייס:
סטודנטים ובוגרים מהפקולטות: ניהול טכנולוגיה, מדעי מחשב, מתמטיקה שימושית, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה 

 jobs@jajah.com :פרטי התקשרות
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ותיקון  מנועי  ייצור, שיווק  ומאז עוסקת בתכנון,  נוסדה בשנת 1938.  "יונה אושפיז מנועי חשמל בע"מ"  חברת 
חשמל לשוק המקומי וליצוא.

מפעלי החברה ומשרדיה נמצאים באזור התעשייה של חולון ומתפרסים על פני כ-1,3500 מ"ר. 

 KW A.C.3 פאזות, אסינכרוניים, בתחומים שבין  בקטלוג מוצרי החברה מגוון רחב של מנועים חשמליים תעשייתיים 

  .Volts 6900 -עד ל Volts690/400 -ומתח מ ,KW 2200 -0.37 ועד ל
המנועים מיוצרים בהתאם לתקנים הבינלאומיים העדכניים המקובלים בעולם: 

 .NEMA :והארגון המקביל האמריקאי ,International Electrical Commission - IEC
המנועים עומדים בדרישות התקנים הנ"ל עם הדגש מיוחד לתחום האיכות, הן במחלקות הייצור והן במחלקת שירות 
התיקונים אשר נתמכות הנדסית על ידי מהנדסי מחלקת ההנדסה בחברה ועוסקות בפתרון בעיות ללקוחות החברה, ובין 

היתר גם למנועים שלא יוצרו על ידי החברה

מעבדת החשמל בחברה הינה הגדולה והמשוכללת בארץ, תחומי פעילותה: בדיקות חשמליות בתהליך, בדיקות ריקם 
ובדיקות בעומס של מנועים, במעבדה קיים ציוד נייד המיועד לבדיקות ואבחון באתרי לקוחות החברה.

לקוחות החברה: חב' מקורות, חב' החשמל, מפעלי ים המלח, פז בתי הזיקוק, חברות להתפלת מים, נשר מפעלי מלט 
ועוד .

מעוניינים לגייס: סטודנטים שנה ד' ובוגרים בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה - התמחות מערכות הספק ואנרגיה חלופית
פרטי התקשרות:    

brouria@uspiz-motors.co.il  :קו"ח יש לשלוח לברוריה סרדל
פקס': 03-5509881

Printing  Landa Digital הנה חלק מקבוצת לנדא. טכנולוגית הדפוס הננוגרפי של החברה מגשרת על פני 
"פער הרווחיות" הקיים בתעשית הדפוס בכך שהיא מפיקה ריצות קצרות עד בינוניות תוך חסכון בעלויות. מכונות הדפוס 
הננוגרפי של לנדא משלבות את הגמישות של הדפוס הדיגיטלי עם היתרונות והמהירות של דפוס האופסט ומאפשרות 

הדפסה דיגיטלית בעלות הנמוכה ביותר לדף בתעשייה. 

המפתחת  הקבוצה  של  החדשנות  זרוע  לאבס,  לנדא  חברת  את  גם  כוללת  לנדא,  בני  ע"י  שנוסדה  לנדא  קבוצת 
ננוטכנולוגיה לשימוש באנרגיה חלופית, אספקת תרופות ותחומים אחרים; לנדא ונצ'רס המשקיעה בחברות טכנולוגיות 
צעירות בישראל; וקרן לנדא לשיוויון הזדמנויות באמצעות חינוך, המסייעת לצעירים "ברוכי יכולות, אך מעוטי יכולת" לזכות 

בהשכלה גבוהה. 

בני לנדא ממשיך להוסיף לפורטפוליו הפטנטים שלו המונה מעל 800 פטנטים רשומים ברחבי העולם, המספקים בסיס 
מוצק של קניין רוחני לחברות שהקים.

מעוניינים לגייס: סטודנטים ובוגרים בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה 

www.landanano.com : פרטי התקשרות
jobs@landa-corp.com :קו"ח יש לשלוח לפאני צור

טל' 077-34444444 
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About Millel Capital
Millel Capital was founded in 2011 as a private company specializing in High Frequency Trading (HFT). 
The company develops cutting edge technologies for Automated Trading Systems (ATS) integrated 
with a rigorous risk control system. Millel Capital manages a large set of quantitative strategies, utilizing 
artificial intelligence and applied mathematics, and various trades’ instruments such as futures, cash 
FX, and equities. Millel Capital teams consist of highly skilled experts and researchers in different 
areas such as Portfolio & Risk management, Machine Learning, Trading Strategies, Information 
Technologies (IT) and software development. The research team includes highly educated Quantitative 
Finance Researchers and PhDs in various disciplines, in addition to technology specialists, algorithm 
developers and trading operations professionals. This all inclusive team continuously accelerates the 
creation of innovative systematic strategies, ensuring optimized and stable performance in all market 
conditions for increased effectiveness and enhanced efficiencies.

About the Founders
The company founders have decades of experience in technology and software development. In 
addition, they have gained a wealth of knowledge and experience in finance during the past ten years. 
They bring an entrepreneurial approach to their business, allowing them to consistently achieve 
innovative and cutting edge developments for their customers. Their focus on performance, risk 
management and uncompromising trading standards has gained them the respect and appreciation of 
clients worldwide. The company has R&D offices in Israel, as well as local branch offices in Canada.

Millel Capital Careers )for Graduators)
l	 B.Sc. or B.A. in Computer Science or equivalent 
l		Willingness in SW development of large / complex systems 
l	 Expert in .NET framework Server side development / Backend - Mandatory 
l	 Experience in working with databases 
l	 Knowledge in SQL – A major plus   
l	 Team player, quick learner and independent

Algorithm / Quant Developer
l	 B.Sc. Mathematics from a leading institution 
l	 Solid programming skills 
l	 A keen ambitious to work in a fast-paced, challenging, trading environment 
l		Willingness to learn researching or modeling Machine Learning techniques or Algorithmic 

Trading techniques 
l	 Team player, quick learner and independent

Millel Capital Email contact: jobs@millelcapital.com
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מטריקס, המעסיקה כ- 7,000 מקצועני IT, הינה חברת טכנולוגיית המידע המובילה בשוק הישראלי. 

מטריקס עוסקת בביצוע פרויקטי אינטגרציה מן הגדולים במשק, פיתוח ויישום טכנולוגיות, פתרונות ומוצרי תוכנה, ייצוג 

ושיווק מוצרי תוכנה מובילים מהעולם, שירותי תשתית, ייעוץ, Offshore, מיקור חוץ, בדיקות, הדרכה והטמעה ופתרונות 
חומרה מובילים. 

 business-הייחודיות של מטריקס הינה ביכולת להתאים טכנולוגיות ופתרונות ללקוחותיה, תוך יצירת החיבור הנכון בין ה
לטכנולוגיה, הודות לשילוב בין 3 מימדים:

שירותים רוחביים המספקים מענה מלא לניהול ומימוש פרויקט IT מקצה לקצה. 	l

שירותים על פי מגזרי שוק המספקים מענה בהתאם לעולם התוכן של המגזר.  	l

מרכזי ההתמחות המספקים את הניסיון, ההתמחות והפתרונות הטכנולוגים והאפליקטיביים. 	l

עם לקוחותיה של מטריקס נמנים מאות גופים וחברות מהמובילים בישראל בתחומי התעשייה, מסחר, בנקאות ופיננסים, 

טלקום, בטחון, חינוך ואקדמיה, הייטק ו-ISVS, בריאות והמגזר הממשלתי ציבורי.

מעוניינים לגייס: סטודנטים ובוגרים מניהול טכנולוגיה תואר ראשון ושני, מדעי המחשב.

פרטי התקשרות:
jobs@matrix.co.il  -קו"ח יש לשלוח ל

www.matrix.co.il :אתר החברה
כתובת: שדרות אבא אבן 3, הרצליה פיתוח, טלפון: 09-9598840

איש קשר לפרסום: אושרת חלמיש מועלם

חברת מארוול ישראל מובילה עולמית בתחומי הסמיקונדקטור, אחסון ותקשורת, עם מחזור הכנסות שנתי של כ-3 
מיליארד דולר, ומספקת למעלה ממיליארד רכיבים בשנה.

החברה מעסיקה מעל ל-7,000 עובדים בסניפיה ברחבי העולם, מארוול ישראל מעסיקה כ-1200 עובדים בישראל בשני 
מרכזי פיתוח - פתח תקווה ויקנעם.

מארוול ישראל מתמקדת בפיתוח פתרונות לשלושה תחומים עיקריים:

.Switches, Controllers & SOC, Cellular
הפתרונות שמפתחת מארוול ישראל מיושמים אצל ספקי התקשורת ובשורה של מוצרי קצה כגון: מחשבים, טאבלטים, 

 .X-Box טלפונים סלולאריים, מדפסות, מצלמות, Sony Playstation ו 

ג'וניפר,  מארוול מייצרת רכיבים בטכנולוגיות מתקדמות של 28 נאנומטר. על לקוחותיה נמנים: אפל, סמסונג, אינטל, 
טושיבה, נורטל, סיסקו, דל, מינולטה, היטאצ'י, סוני ומיקרוסופט. 

מעוניינים לגייס: בוגרים וסטודנטים מצטיינים שנה ב' ומעלה להנדסת חשמל/מדעי המחשב/ ניהול טכנולוגיה 

פרטי התקשרות:
israeljobs@marvell.com -קו"ח יש לשלוח ל

 maiaf@marvell.com  איש קשר: מיה פרידמן
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מלם-תים, קבוצת שירותי ה-IT הוותיקה והמובילה בארץ, עוסקת במתן פתרונות מחשוב בתחום טכנולוגיות המידע 
למגוון רחב של לקוחות מהמגזרים השונים. 

הקבוצה משלבת חדשנות וניסיון מוכח של עשרות שנים בהקמה, ביישום ובאינטגרציה של מערכות מידע. 

תחומי ההתמחות שלנו הם:
פיתוח תוכנה  l

QA  l
ניהול פרויקטים  l

סיסטם ותשתיות  l
תקשורת נתונים  l
חומרה ומחשוב  l

אבטחת מידע  l

PRESALE-מכירות תוכנה ו  l

SAP יישום ואפיון  l

BI-מערכות מידע ו  l

מעוניינים לגייס: בוגרים וסטודנטים בעלי ניסיון מניהול טכנולוגיה ומדעי המחשב 

פרטי התקשרות: 
jobfairs@malam.com -קו"ח יש לשלוח ל

www.malam.com :אתר האינטרנט

תכנית "צוערי שה"ם" )"צוערים לשירות המשטרה"( הינה תכנית ראשונה מסוגה במשטרת ישראל שמטרתה  לפנות 
לקהל יעד איכותי על מנת לגייס מועמדים בעלי פוטנציאל לתפקידי פיקוד במגזר השטח ושילובם כמפקדים ביחידות 

הליבה .

התכנית בת שלוש וחצי שנות הכשרה הכוללת לימודים אקדמיים לתואר ראשון, בשילוב הכשרה משטרתית תאורטית 
ומעשית ולאחר מכן, יציאה לקורס קצינים והתחייבות לשירות בן חמש שנים במשטרת ישראל. סה"כ שמונה וחצי שנות 

הכשרה והתחייבות לעבודה במשטרת ישראל.

שליחות  ותחושת  פיקודית  מנהיגות  אקדמית,יכולת  מצוינות  משלב  שלהם  האנושי  שההון  מועמדים  יתקבלו  לתכנית 
ציבורית. 

מעוניינים לגייס:
התכנית פתוחה לכל החוגים בכל המוסדות האקדמיים ומיועדת לסטודנטים שנים א'-ב' באקדמיה לתארים הנמשכים 

שלוש שנים וכן למסיימים שנים א'-ג' בתארים שנמשכים 4 שנים.

פרטי התקשרות:
police.shoam@gmail.com -קו"ח יש לשלוח ל
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נס טכנולוגיות הינה חברת שירותי ה-IT מהמובילות בישראל, המספקת את מגוון שירותיה ומוצריה תוך שימוש 
במודל אספקה המשלב בין שירותי, Near shore ,Off shore וצוותים מקומיים. 

מיום הקמתה בשנת 1999, ביססה נס את מעמדה כשחקן מפתח של שירותי IT הודות לשילוב בין יכולות האספקה 
בעולם  וחומרה מהמובילות  תוכנה  המגוונות שלה, המומחיות הטכנולוגית, שיתופי הפעולה האסטרטגיים עם חברות 

ובסיס הלקוחות ההולך וגדל. 

לנס בישראל כ-2500 עובדים ולמעלה מ-500 לקוחות מכלל מגזרי התעשייה. החל מיוני 2014 מהווה נס חלק 

מקבוצת חילן, החברה המובילה בישראל לפתרונות בתחום השכר וניהול ההון האנושי. חילן הנה חברה ציבורית הנסחרת 
בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

מעוניינים לגייס:
סטודנטים ובוגרים לתואר ראשון ושני בניהול טכנולוגיה והנדסת חשמל ואלקטרוניקה, 

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

פרטי התקשרות : 
 jobs1@ness.com  -קו"ח יש לשלוח ל

www.ness.com :אתר החברה
נא לציין שהגעתם דרך היריד -HIT מכון טכנולוגי חולון 

חברת NGsoft, מונה כ-150 עובדים ומתמחה בפיתוח פתרונות מערכתיים מקצה לקצה בתחומי המערכות עתירות 
תכנה ועולם הדיגיטל. בין שירותי החברה נכללים: פתרונות כוללים ל-Web ו-Mobile, עיצוב וניתוח חווית משתמש, 

וזמן אמת  יישומים משובצי מחשב  פיתוח   )Cloud( ענן  ובסביבות  טכנולוגיות  במגוון  ארגוניות  פיתוח מערכות תכנה 

)Embedded(, אוטומציה ובניית מעבדות בדיקה ועוד.

הייחוד שלנו הוא השילוב המנצח שבין אנשי טכנולוגיה מובילים ממגוון תחומים לבין הסטודיו שלנו, הגדול בארץ, אשר 
של  זה  שילוב  מוקפד.  ועיצוב  חווית משתמש  דרך  קונספט,  ופיצוח  ממיתוג  החל  השונים  הדיגיטל  בעולמות  מתמחה 
טכנולוגיה וקריאטיב הוא שיוצר את היכולת להיות שותפים לדרך של לקוחותינו, מהגדולים והמובילים במשק, ולספק להם 
פתרונות מקצה לקצה בעולמות הטכנולוגיים השונים החל משלב האפיון והעיצוב ועד לשלב הפיתוח בצד השרת והלקוח.

בישראל  המובילה  החברה  היא  וכיום  עבודה  ומתודולוגיות  ניסיון  ידע  צברה   NGsoft חברת  היום  ועד  מ-1992  החל 
בפיתוח פתרונות תוכנה מולטי-דיסיפלינריות. בבסיס הצלחתנו נמצא החזון שלנו- להמשיך ולהוביל את השוק הישראלי 
בתחומים אלה ולהוות מקור לחדשנות וליצירתיות בפרויקטים המעניינים, המגוונים והמאתגרים בהם אנו גאים לקחת 

חלק.

הלקוחות שלנו מעידים עלינו! מעל 20 שנה של שותפות עם הלקוחות הגדולים בישראל.

מעוניינים לגייס: סטודנטים שנה ג' ממדעי המחשב עם יתרת לימודים של סמסטר  ובוגרים. 

פרטי התקשרות:
jobs@ngsoft.com -קו"ח יש לשלוח ל

www.ngsoft.com :אתר אינטרנט
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Nova Measuring נמצאת בחזית מדע האלקטרו אופטיקה ובעזרת אלגוריתמים פורצי דרך מפתחת מערכות 
מטרולוגיה חדשניות השוברות את גבולות הרזולוציה ומאפשרות מדידה של מבנים בגדלי הננומטר ובדיוק של אנגסטרום. 
מערכות המדידה של נובה קריטיות לבקרת תהליך ייצור שבבים  )צ'יפים( מתקדמים, המשולבים עם סיום הייצור במכשירי 

האלקטרוניקה, כגון סמארטפונים, טאבלטים ומחשבי אולטראבוק. החדשנות שלנו מאפשרת את הצ'יפים של מחר!  

מטה נובה ממוקם בפארק המדע ברחובות וחברות הבת פועלות בארה"ב, אירופה, יפן ואסיה-פסיפיק. 

חשמל  והנדסת  המחשב  מדעי  שימושית,  מתמטיקה   : מהפקולטות  מצטיינים  ובוגרים  סטודנטים  לגייס:  מעוניינים 
ואלקטרוניקה  

בואו להצליח איתנו!

פרטי התקשרות : 
tammy-p@novameasuring.com -קו"ח יש לשלוח ל

אתר החברה:
http://jobs.hunterhrms.com/nova/Default.aspx?ShowSearchResults=true&

קבוצת נירם גיתן NGG - הינה קבוצת יעוץ, המתמחה בפתרונות למצוינות עסקית מאז 1994. הקבוצה, מונה כיום 
יותר מ-100 עובדים, מספקת את שירותיה למספר גדול של חברות בארץ ובעולם, תוך מחויבות למגוון פתרונות ושירותים 
מהמובילים  וכלים  שיטות  ידע,  על  מבוסס  אינטגרטיבי,  והמוצרים  השירותים  סל  ארגונית.  מצוינות  להשגת  המסייעים 

בעולם, תוך התאמה לצרכי הלקוחות השונים.

ויחידות מקצועיות: נירם גיתן פתרונות הנדסה ארגונית, נירם גיתן פתרונות  קבוצת נירם גיתן מורכבת משלוש חברות 
לניהול הון אנושי, נירם גיתן פתרונות ניהול ולמידה.

הם 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, בריאות, תקשורת, קמעונאות, פארמה, הייטק, בנקאות, 
ביטוח ומוסדות פיננסיים, רשויות ומוסדות ציבוריים. 

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

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

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

פרטי התקשרות:
yeridim@nggconsult.com   -קו"ח יש לשלוח ל

www.niramgitan.co.il :אתר האינטרנט
לשאלות ניתן ליצור קשר עם מחלקת משאבי אנוש 09-7944829

חפשו אותנו בפייסבוק: נירם גיתן- ייעוץ ניהולי ועסקי
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החברה  אמידים,  יהודים  של  פילנטרופי  במימון  פרטית  טכנולוגית  כחממה   1987 בשנת  הוקמה    SATEK חברת 
בתחום.  רבים  מוצרים  השיקה  וכבר   2000 משנת  החל  החכמה  החשמל  רשת  בתחום  ומוצרים  טכנולוגיות  מפתחת 

החברה מספקת מוצרים לחברות חשמל, לקוחות תעשייתיים ומסחריים. 

מרכז הפיתוח והיצור של החברה נמצא בישראל בהר חוצבים בירושלים.

החברה מעסיקה כ- 100 עובדים, מתוכם 35 אנשי פיתוח.

השווקים העיקריים של החברה הם ארה"ב, ישראל, ספרד, רוסיה, הודו, סין ואוסטרליה, כאשר ציוד החברה מותקן מעל 
ל-60 מדינות ב-5 יבשות והיא בעלת יותר מ-100 מפיצים.

עד היום SATEC סיפקה פתרונות למעל ל- 200 חברות חשמל ברחבי העולם. 

הכלכלה.  הודו-סין של משרד  תכנית  בתמיכת  בסין  בת  בתהליכי הקמה של חברת  במהלך השנה האחרונה החברה 

החברה תהיה אחראית על מכירות ותמיכה מוצרי SATEC בסין, אשר מהווה שוק עם פוטנציאל צמיחה עתידי משמעותי. 
החברה ביצעה פרוייקטים בקנה מידה של ניהול רשת חשמל במספר מדינות.

 ABB, Alstom Grid )Areva( ,SIEMENS ציוד החברה מותקן כחלק מפתרונות רשת חכמה של חברות ענק כגון

מונים  לאספקת  במכרז  וזכתה  בעולם  מדינות  במספר  החכמה  הרשת  בתחום  בפיילוטים  מעורבת  החברה   .T&D
תעשייתיים לרשת החשמל החכמה בישראל בהיקף של מאות אלפי דולרים.

מעוניינים לגייס: סטודנטים לקראת סיום ובוגרים במדעי מחשב והנדסת חשמל ואלקטרוניקה למשרות פיתוח בתחום 
החומרה והתוכנה. 

פרטי התקשרות:
danysh@satec-global.com -קו"ח יש לשלוח ל

SATEK

עמותת תפוח - Appleseeds Academy פועלת החל משנת 2000 לצמצום הפער הדיגיטלי וליצירת מוביליות 
חברתית-כלכלית בישראל, באמצעות הנגשת המידע והטכנולוגיה. 

העמותה מתמחה ביצירה, ניהול והפעלת תכניות טכנולוגיות המשלבות הכשרות מקצועיות בראייה חברתית ומותאמות 
לכלל המגזרים, האוכלוסיות וקבוצות הגיל. 

בשנה  מוטבים  כ-100,000  ישראל,  של  והחברתית  הגיאוגרפית  בפריפריה  מוקדים  בכ-350  העמותה  פעילות  בזכות 
מקבלים הזדמנות להצטרף לעידן הטכנולוגי של המאה 

ה-21, באמצעות רכישת כלים טכנולוגיים ופיתוח כישורי חיים. עולמות התוכן החדשניים של העמותה נשענים על פדגוגיה 
מתקדמת בתחומי הטכנולוגיה, הכשרות תעסוקתיות, פיתוח כישורי חיים ומיומנויות המאה ה-21 . 

מעוניינים לגייס: סטודנטים או בוגרי תארים בעיצוב, מדעי מחשב , מתמטיקה שימושית, ניהול טכנולוגיה, טכנולוגיות 
למידה  והנדסת חשמל ואלקטרוניקה. 

פרטי התקשרות:
yaels@appleseeds.org.il -קו"ח יש לשלוח ל

לייצרת קשר:  יעל שבת-ברטון 052-6130861 
www.appleseeds.org.il :אתר העמותה



22  יריד תעסוקה 2015

צ'ק פוינט טכנולוגיות תוכנה בע"מ היא החברה המובילה בתחום אבטחת המידע עם יותר מ-100,000 לקוחות ברחבי 
העולם. מאז הקמתה ב-1993 ממשיכה צ'ק פוינט לצמוח ולספק פתרונות פורצי דרך בתחומי אבטחת רשתות, נתונים 

 Software-ומידע ונקודות הקצה. בין היתר, מפתחת החברה תוכנות אבטחה וחומות אש במסגרת חבילת פתרונות ה

Blades, מוצרי הצפנת מידע, פתרונות קצה להגנה נגד האקרים ותוכנות ריגול וכן התקני חומרה לאבטחה.
בצ'ק פוינט מועסקים כ-3,000 עובדים, כמחציתם במרכזה הבינלאומי בתל אביב, במחלקות הפיתוח, ה-QA, התמיכה 

הטכנית, הכספים והמכירות.

לצ'ק פוינט דרושים עובדים יצירתיים, איכותיים וחדורי מוטיבציה להצלחה, שיודעים לעבוד בצוות ויכולים להצעיד קדימה 
יוזמה  את חזון האבטחה של החברה. אנו מעניקים לעובדינו סביבת עבודה המעודדת פיתוח אישי, חדשנות מתמדת, 
ולהטביע את חותמכם  ודינאמית תוכלו לעבוד עם הטכנולוגיות המתקדמות בעולם  גדולה  ויצירתיות. כעובדים בחברה 

במוצרים המובילים בתחום. 

ודינאמית, אנחנו מזמינים אתכם להגיש  יצירתיים ושאפתניים, שמחפשים לעבוד בסביבה מאתגרת  אם אתם אנשים 
מועמדות למגוון המשרות הפתוחות בחברה.

מעוניינים לגייס: סטודנטים עם יתרת לימודים של שנה וחצי, לקראת סיום ובוגרים ממדעי המחשב, מתמטיקה שימושית 
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה  עם רקע בתכנות המעוניינים להשתלב בעולם התוכנה. 

בדיקות תוכנה, תמיכה טכנית, מערכות מידע,  כגון:  נוספים  פוינט מציעה מגוון של הזדמנויות קריירה בתחומים  צ'ק 
כספים ועוד. 

פרטי התקשרות :
https://careers.checkpoint.com/careers -קו"ח יש לשלוח ל

www.checkpoint.com : אתר צ'ק פוינט
הסוללים 5, ת"א. טלפון: 03-7534555

בוא לקחת חלק בסביבת עבודה משמעותית ובעלת שליחות לאומית.
בצה"ל מגוון תפקידים מגוונים למשרתי הקבע )קצינים ונגדים(, בתחומי:

כלכלה  l ההנדסה   l
משא"ן 	l תוכנה   l
נהיגה  l הדרכה וטכנולוגיות למידה   l

ועוד.
באפשרות מועמדים בעלי השכלה אקדמאית )שאינם קצינים( להתגייס כקצינים בדרגות ייצוג )על סמך התחייבות   l

ליציאה לקורס קצינים תוך שנה וחצי ממועד הגיוס(.

פרטי התקשרות:
טל': 03-6757321

פקס: 03-6755122
giyus_keva@idf.gov.il :מייל

www.aka.idf.il/main/drushim :אתר אינטרנט אזרחי
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פרומותאוס היא חברת הקריאייטיב הגדולה בישראל בתחום מיתוג ואריזה של תוכן טלויזיוני.
בבניית  ותוכניות  לערוצים  עוזרת  החברה  טכנולוגית,  מומחיות  ובין  ותוכן  קריאייטיב  בשיווק,  ונסיון  ידע  של  שילוב  תוך 

אסטרטגיה, מיתוג ואריזות גרפיות, קידום אירועים טלוויזיוניים, ובניית פתרונות לשידורים חיים.
בין עבודותיה ניתן לראות את מיתוג ערוצי יס, ערוצי ספורט 5, ערוץ הילדים ולוגי, ופיתוח הנראות של תוכניות רבות כגון 

ארץ נהדרת, מאסטר שף, מונית הכסף, נראה אותך ועוד.
לאורך השנים החברה זכתה בלמעלה מ-40 פרסי פרומקס על קמפיינים, פרוייקטי קידום תוכן ופרומואים נבחרים.

בשנתיים האחרונות החברה עובדת עם גופי ברודקאסט עולמיים והפקות ענק המשודרים למאות מיליוני צופים בעולם, 

RedBull Media House, Star Sports, Fox Sports, Disney, TV2, TG4 ביניהם
בחברה כיום עשרות עובדים, בהם מנהלי תוכן וקריאייטיב, מפיקים, במאים, תסריטאים, עורכי וידאו, מעצבים, אנימטורים, 

עורכי סאונד ומפתחים.

מעוניינים לגייס: סטודנטים ובוגרים מטכנולוגיות למידה ועיצוב תקשורת חזותית

 info@promots.tv :פרטי התקשרות

QualiTest כחברה גלובלית המובילה את תחום הבדיקות, 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 למצאו במקום עבודתם:

 l	יציבות: קווליטסט הוקמה ב-1997 ונמצאת בצמיחה מתמדת.

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

אם את/ה מחפש/ת יציבות וביטחון לאורך זמן, מקומך בקווליטסט!
l	משפחתיות: קווליטסט מאמינה כי העובד הוא במרכז והוא שוץף משמעותי בהתפתחות החברה. בקווליסטס מדיניות 

דלת פתוחה וערך המשפחתיות הוא ערך מוביל. 

בוא להיות עובד מרוצה בקווליטסט!
קידום: קווליטסט מאמינה בהצמחת אנשים מתוך החברה. כלל המנהלים בקווליטסט התחילו את דרכם כבודקים  	l

זוטרים והתקדמו לתפקידי מפתח משמעותיים.

בוא והצטרף לנבחרת המנהלים של קווליטסט.
מעוניינים לגייס: סטודנטים לקראת סיום ובוגרים מהפקולטות : הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, מדעי המחשב ומתמטיקה 

שימושית

cvs@Qualitest.co.il -פרטי התקשרות: קו"ח יש לשלוח ל
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בין  הגשר  בניית  באמצעות  פרויקטים,  וביצוע  תוכנה  בשירותי  המובילה  תוכנה,  פיתוח  חברת  הינה   CodeValue
טכנולוגיות חדשניות וצרכים עסקיים ספציפיים, תוך הענקת חוויית משתמש ברמה הגבוהה ביותר. 

המותאם  ופיתוח  תוכנה  ייעוץ  ומספקת  פלטפורמות  במגוון  תוכנה  פיתוח  פרוייקטי  בהצלחה  מבצעת   CodeValue
לצרכי הלקוח. CodeValue מתמקדת במספר נושאים מרכזיים בעולם התוכנה, ביניהם ALM ו-DevOps, מחשוב 

ענן, עולם ההתקנים הניידים, מענה אחוד וכולל לשווקי ה-UI/UX, פיתוח מערכות מידע, מגוון רחב של קורסים והדרכות, 
ארכיטקטורת תוכנה ועוד.  

ומוכרים כסמכות  ניסיון רב, הנחשבים מובילים בתחומם  החברה מונה מעל 100 עובדים בהם מומחי טכנולוגיה בעלי 

 MRD - Microsoft Regional מקצועית. בין המומחים ניתן למצוא מומחים בעלי הכרה בינלאומית מטעם מיקרוסופט

 .MVP - Microsoft Most Valuable Professional היחיד בתחומו בארץ,  וכן מספר ,Director
CodeValue מציעה מגוון רחב של שירותים וניהול פרוייקטים בצורה מקצועית ומקיפה:

ניהול פרוייקטי תוכנה מקיפים - מותאמים לצרכי ודרישות הלקוח 	l

ארכיטקטורת תוכנה -  בניית מערך נכון של פיתוח תוכנה  	l

סיוע בבחירת הטכנולגיה המתאימה ומערך הפיתוח הנכון  	l

צוותי פיתוח משולבים - המורכבים מאנשי פיתוח של CodeValue ואנשי פיתוח של הלקוח  	l

פיתוח מערכי הדרכה מותאמים לצרכי הלקוח, הן בארץ והן בחו"ל  	l

בין הטכנולוגיות המגוונות בהן עוסקת CodeValue  ניתן למצוא: 
Microsoft .Net platform & tools 		l

Native windows development 	l

 Web 	l

Dynamic & Functional languages 	l

ועוד. 

וכן  CodeValue מאופיינים ביכולות טכנולוגיות מגוונות, ביכולת לימוד מהירה, הסתגלות לטכנולוגיות חדשות  מומחי 
יכולת שילוב נכון של טכנולוגיות אלו בסביבות הטרוגניות קיימות. 

בין לקוחותיה של CodeValue נמנים לקוחות מתחומים שונים וממגזרים שונים של המשק: לקוחות מהמגזר הביטחוני, 

המגזר הממשלתי, חברות Hi-Tech, חברות start-up, חברות יצרניות ועוד.

CodeValue מאפשרת השתלבות מוצלחת לכל מפתח ומומחה תוכנה שנכון ללמוד  מגוון הטכנולוגיות בהן עוסקת 
באופן תמידי ומוכן להתמודדות עם אתגרים . 

לכל  המותאמת  אישית  פנימית  הכשרה  תוכנית  באמצעות  הן  רבות,  בעובדיה  שמשקיעה  כמי  ידועה   CodeValue
מפתח ולרמת הידע האישית שלו, והן באמצעות מגוון רחב של קורסים פנימיים, המיועדים לעובדי CodeValue בלבד 

ומותאמים לצורך היומיומי שלהם ולשעות העבודה. 

מעוניינים לגייס: בוגרים בעלי תואר ראשון במדעי המחשב, מתמטיקה שימושית והנדסת חשמל ואלקטרוניקה בעלי 
פוטנציאל ואהבה רבה לתחום, שאוהבים לחקור ולהעמיק בטכנולוגיה.

פרטי התקשרות :
jobs@codevalue.net :קו"ח יש לשלוח ל

טלפון: 074-7030232
www.codevalue.net : אתר החברה
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חברת K2P הינה חברה ליצירת תכני למידה מתוקשבים. החברה מפתחת e-learning למוסדות אקדמיים וחינוכיים, 
וכן מספקת פתרונות, מתודולוגיית פיתוח ויישום, טכנולוגיה ופיקוח. 

החברה מתעסקת עם מגוון מערכות לפיתוח תכנים וניהול למידה.

אחת ממטרות הדגל של החברה הינה לייעץ ולהציע לכל לקוח את הפתרון המתקדם והמתאים ביותר לצרכיו.

כמו כן, החברה מספקת לעובדיה הדרכה מקיפה ומעניקה את כל הכלים הנחוצים על מנת ללמוד, להשתלב ולהתקדם 
בתחום פיתוח ההדרכה המתוקשבת.

מעוניינים לגייס: סטודנטים לתואר טכנולוגיות למידה בשנה שלישית וכן בוגרים של התואר.

פרטי התקשרות:
irahimi@netvision.net.il  -קו"ח יש לשלוח ל

קבוצת קומסק - אבטחת מידע בע"מ, הינה החברה המובילה והותיקה בישראל בנושא אבטחת מידע. 
חברת קומסק נוסדה בשנת 1987 כחלוצה בתחום אבטחת מערכות מידע ממוחשבות בישראל, ע"י ניסים בראל. לקבוצה 

חברות בנות באנגליה ובהולנד ונציגויות בפריסה עולמית.

החברה מציעה פתרונות אבטחת מידע מקצה לקצה, ונותנת לקהל לקוחותיה מענה ומתודולוגיות מוכחות בכל תחומי 
אבטחת המידע המתקדמים ביותר: אבטחת אפליקציות, אבטחת ובדיקת קוד מקור, ייעוץ למחזור חיי פיתוח אפליקטיבי, 

 Design Review, מקיפה  White Box ביקורת ,Black Box -אבטחת תשתיות, אבטחת תקשורת, מבדקי חדירה

Threat Modeling ועוד.
הייטק מובילות  והבנקים, חברות  ניתן למנות את כלל חברות הביטוח  ובחו"ל  בין לקוחותיה הרבים של קומסק בארץ 

)אינטל, RSA, HP, מייקרוסופט(; חברות תקשורת )סלקום, בזק(; רשויות וחברות ממשלתיות מובילות )מקורות, חברת 
החשמל, רשות שדות התעופה(; משרדי ממשלה )משרד הבטחון, כנסת ישראל( ועוד.

מעוניינים לגייס: סטודנטים לקראת סיום ובוגרים לתואר ראשון במדעי המחשב ומתמטיקה שימושית לתפקידים: יועצי 
.GRC /אבטחת מידע בתחום האפליקציות, יועצי אבטחת מידע בתחום התשתיות, יועצי ניהול סיכונים

פרטי התקשרות:
jobs@comsecglobal.com  קו"ח יש לשלוח למורן להט

כתובת: יגיע כפיים 21 קריית אריה פ"ת, טלפון: 03-9234646
  www.comsecglobal.com :אתר החברה
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קיופוינט טכנולוגיות הינה חברת הנדסה, המספקת מכלול שירותי מומחה מתקדמים בתחום הפיתוח, הבטחת   
עד  ומקצוענות  באיכות  מאופיינים  השירותים  מורכבות.  מערכות  של  משתנה  בסביבה  בדיקות  והנדסת  תוכנה  איכות 

לעמידה בשביעות רצון הלקוח הסופי.

קיופוינט מכירה במשימות והיעדים המורכבים העומדים בתחום בדיקות התכנה, עמידה בציפיות איכות לקוח ומודעת 
לקצב החיים בתעשייה התזזיתית המקשה על פינוי משאבים )ידע, זמן, כסף והון אנושי( ועם זאת, מסייעים במתן פיתרון 

.)Time to Market -ו )Quality לפרדוקס האיכות והזמינות

הובלתם  מולטי-דיסיפלינרי,  תוכנה  בדיקות  פיתוח  מערכי  בהקמת  שנים  רב  ניסיון  איתם  מביאים  קיופוינט  מייסדי 
לעמידה  הארגון  יכולות  והעצמת  הארגון  לצרכי  מימוש מתודולוגיות, תהליכים מתקדמים המותאמים  תוך  והטמעתם, 

בסטנדרט איכות גבוה.

איכות  הבטחת  בתחומי  מומחה  ושירותי  פתרונות  של  קשת רחבה  ללקוחותיה  מספק  קיופוינט  של  המקצועי  הצוות 
תוכנה, הנדסת בדיקות, גיבוש ואפיון תהליכים, אוטומציה, הקמת קבוצות בדיקה, הקמת מעבדות, פיתוח מדדי איכות, 

הדרכות והטמעת מתודולוגיות בדיקה בהתאמה לאסטרטגיית הארגון.

תוך  מומחה  שירותי  של  ואיכותי  חדשני  מגוון רחב,  באמצעות  ויעיל  מהיר  פיתרון  בגיבוש  המסייע  הנדסי  כגוף  יתרוננו 
העצמת סביבת הבדיקות, בנייה והטמעה של מערכות איכות מבוססות.

יוזמה  יצירתית,  קיופוינט הציבה לה למטרה את הכשרת מהנדסיה הטכנולוגיים בהיבט מקצוענות טכנולוגית, חשיבה 
ומוטיבציה, מתודולוגיה מובנית, מיטוב הבדיקות, העלאת יעילותן, קיצור הסבבים ורתימתו של מהנדסי הבדיקות למטרות 

הלקוח וערכיו.

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

דרישות משתנות ומיועד לזמן תמיכה ארוך.

עליונות  לצד  גבוהים  איכות  ללקוחותיה לממש את החזון של עמידה בתקני  לסייע  כיעד אסטרטגי  לה  קיופוינט שמה 
מקצועית, באמצעות מגוון רחב של שיטות וכלים עד עמידתו של המוצר בדרישות תפקודיות וביצועיות מפורשות שנקבעו 

לו.

מעוניינים לגייס: סטודנטים ובוגרים לתואר ראשון במדעי המחשב סטודנטים ובוגרים לתואר ראשון ושני בהנדסת חשמל 
ואלקטרוניקה.

פרטי התקשרות: 
jobs@qpoint.co.il -קו"ח יש לשלוח ל

www.qpoint.co.il



יריד תעסוקה 2015  27

חברת RT Group - מרכז להכשרות מקצועיות והשמה בתעשיית ההייטק, הוקמה בשנת 2007, החברה כוללת שלוש 
חטיבות הבאות:

 Software חטיבת הפיתוח  - מתמחה בפיתוח מערכות בית חכם ומתן ייעוץ ופתרונות במיקור חוץ. למערכות  l

ומעניקה  פי דרישה  על   \  Development \ BSP \ Networking Real-Time \ Embedded \ Linux
ללקוחות פתרון מלא )Turn-Key( הכולל הגדרת דרישות, אפיון, פיתוח, בקרת איכות, הטמעה, ותחזוקה לאורך זמן.

:Real-Time לחברה ניסיון רב בפיתוח פרויקטים, אנו מתמחים 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 מהנדסים בחברות הייטק.  l

אנו דואגים לאיתור, מיון, השמה ו/או מיקור חוץ של עובדים לאלפי משרות בתחומי הנדסת תכנה, חומרה, מערכות 
מידע, תשתיות ומערכות הפעלה ועוד.   

השירותים ניתנים לאנשי מקצוע מנוסים וגם לבוגרי אוניברסיטאות בתחילת הקריירה.

המידע והקשרים שלנו יחסכו לכם זמן יקר ומשאבים בתהליך חיפוש העבודה.

חטיבת ההדרכה - הכשרת מהנדסים לידע איכותי ומקצועי בתחומי התוכנה, החומרה והתקשורת, לחברות הייטק   l
והציבור הרחב.

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

פרטי התקשרות:
info@rt-ed.co.il -קו"ח יש לשלוח ל

איש קשר נטלי רביאן, טל': 050-3309318
www.rt-hr.co.il   www.rt-dev.com   www.rt-ed.co.il 

שניידר אלקטריק הינה חברה בינלאומית המתמחה בניהול אנרגיה עם פעילות ביותר מ-100 מדינות. החברה מציעה 
פתרונות משולבים לניהול אנרגיה בטוחה, אמינה, יעילה, פרודוקטיבית וירוקה לרוחב כל קשת הצרכים בתחומי האנרגיה, 

תשתיות, תהליכים תעשייתיים, בקרת מבנים Data/Centers, רשתות, מצלמות במעגל סגור ומערכות הקלטה, כמו 
גם נוכחות נרחבת ביישומי דיור ובתים חכמים. בתחום המים שניידר אלקטריק מספקת פתרון מקצה לקצה בשיטת 

TURN KEY הכולל אספקת חומרה ותוכנה, ביצוע, אחריות לביצוע, שרותי תחזוקה ויעוץ. ב-2013 עמדו מכירות שניידר 
אלקטריק על היקף של 24 מיליארד אירו. החברה מעסיקה מעל 180 אלף עובדים המחויבים לתת מענה יעיל לאתגרי 

האנרגיה העתידיים מולם אנו ניצבים.

שניידר אלקטריק החלה לפעול ישירות בישראל בשנת 1985. ב-1999 מיזגה את פעילות הסוכנים המקומיים והחלה 
לפעול כסניף שניידר אלקטריק ישראל.

במסגרת פעילותה בארץ משווקת החברה את מגוון מוצריה ופתרונותיה באמצעות מפיצים מורשים ושותפים עסקיים, 
ומספקת כלים ופתרונות בתחום האנרגיות המתחדשות ובמיוחד האנרגיה הסולארית. בישראל מועסקים בחברה כ-120 

עובדים. 

מעוניינים לגייס: סטודנטים לקראת סיום ובוגרים מהפקולטה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה 

 tirza.twizer@schneider-electric.com :פרטי התקשרות
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קבוצת שרין טכנולוגיות היא חברה ציבורית בינלאומית הנסחרת בבורסה של סינגפור )SGX( בשווי של למעלה מ-700 
מיליון דולר ארה"ב, ומונה למעלה מ-170 עובדים בישראל, מתוכם כ-40% במחלקת הפיתוח.

שרין היא חלוצה ומובילה עולמית בתחום הפיתוח והייצור של מוצרים טכנולוגיים פורצי דרך לתעשיית היהלומים.

מאז הוקמה, בשנת 1988, הובילה החברה שינויים מרחיקי לכת באופן עבודתם של יצרנים, סוחרים ומעבדות בתחום 
היהלומים.

מוצרי החברה משמשים לתכנון הליטוש האופטימאלי של יהלומים גולמיים, לעיבוד יהלומים באמצעות ניסור בלייזר, לדירוג 
איכות הליטוש והצבע של יהלומים, למיפוי פגמים ביהלומים ולצריבת מלל על גבי יהלומים באמצעות לייזר.

בבעלות החברה חברות בנות בדלתון, ישראל, ארה"ב, הונג קונג והודו, ומפיצים בכל העולם העוסקים בשיווק, במכירה 
ובתמיכה במוצרי החברה. מרכזי הפיתוח והייצור של החברה ממוקמים יחד עם הנהלת החברה, בישראל.

וצמיחה מתמדת, בפרט בכל הנוגע לפתרונות מבוססי הענן שלה. לשרין קשת מוצרים  שרין נמצאת בתנופת פיתוח 
הכוללים חומרה, אופטיקה, תוכנה ומכניקה, גיאומטריה חישובית, תלת מימד, עיבוד תמונה, ראיה ממוחשבת, למידה 

חישובית ואופטימיזציה.  מערכות התוכנה של שרין כוללות אפליקציות Stand Alone מורכבות, אלגוריתמיקה, מערכות 

.Web מבוזרות מבוססות ענן בצד השרת ומערכות מבוססות

מעוניינים לגייס: בוגרים מפקולטות מדעי המחשב, מתמטיקה שימושית, והנדסת חשמל ואלקטרוניקה. ניהול טכנולוגיה 
- בוגרים מנוסים 

פרטי התקשרות:
jobs@sarine.com -קו"ח יש לשלוח ל

www.sarine.com  :אתר החברה
כתובת: רח' עתיר ידע 7, כפר סבא, טל' 09-7903500 שלוחה 0

תעשייה אווירית לישראל, היא החברה הביטחונית - טכנולוגית הגדולה והמובילה בישראל. 
החברה והטכנולוגיות שפיתחה נחשבים למובילים עולמיים בתחומים רבים כגון מל"טים, חלל ולוויינים, מערכות הגנה כגון 

החץ וכיפת-ברזל, מערכות מכ"מ ומודיעין, לוחמת סייבר ומטוסי מנהלים.

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

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

יצאו  מהן  מגוונות,  יזמות  ותוכניות  השנתי  החדשנות  מחנה  באמצעות  ויזמות,  חדשנות  מעודדת  האווירית  התעשייה 

 .Space.il מיזמים בולטים כגון

אם בשבילך השמיים הם הגבול, הצטרף אלינו למגוון תפקידים מרתקים. 

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

פרטי התקשרות 
WWW.IAI.CO.IL/JOBS :למשרות התעשייה האווירית
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המלצות לראיון עבודה טלפוני 
הראיון הטלפוני נחשב לסינון ראשוני לבדיקת ההתאמה של קורות החיים למידע אותו אתם מוסרים בטלפון. 

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 ורועשת, ההמלצה 
היא לבקש להתקשר במועד נוח יותר בכדי לא לפגוע בסיכויים להגיע לראיון עבודה. 

הקשבה: חשוב להקשיב ואף לרשום את השאלות שהמראיין שואל או לציין אותן במילות מפתח כדי לזכור מה שאל 
המראיין. 

לזכור איזה קובץ קורות חיים נשלח: מחפשי עבודה מחזיקים במספר גרסאות של קורות החיים, אנא הקפידו לזכור 
איזה קובץ קורות חיים נשלח. במידה ואינכם זוכרים מומלץ לשאול באיזה תפקיד מדובר לפני שמתחילים לענות. 

הבעת עניין:  חשוב להראות למראיין שאתם מעוניינים במשרה, הביעו מוטיבציה להגיע לראיון עבודה.

שימוש נכון במשיבון: מומלץ להימנע ממשיבון עם הודעות מוזרות או שיר בזמן המתנה שלא עושה עליכם רושם טוב

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

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

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 )הגיינה, שיער, ביגוד, גילוח, איפור, תכשיטים(.

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

בירור פרטים לגבי החברה, המשכורת והתפקיד 

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

המקצועי בהתאמה לחברה ולתפקיד עליו אתם מתמודדים.

תשובות ממצות ומספקות

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

שאלות לגבי חסרונות וכשלונות: כדאי להתכונן אליהם מראש ולהמנע מחשש לחשוף אותם..

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

לא להיות צנוע ויהיר יתר על המידה 

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 והגדלת ראש. ניתן לשאול שאלות לגבי החברה, התפקיד ותחומי 

האחריות, עבודת הצוות ותהליך ההכשרה.

שאלות לגבי שכר, קידום ושאלות אישיות:  לא מומלץ לשאול בראיון ראשון 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 


