
abra 

 

ת המידע ומונה מעל  אברא הינה חברת טכנולוגיות מידע המתמחה במתן פתרונות טכנולוגים בתחומי מערכו 

 CRM, ERP , BI מומחים המתמחים בפתרונות עסקיים מבוססי טכנולוגיות חדשניות כגון: מערכות 800

RPA, Web & Mobile, Cloud, e-Commerce ,   אנליטיקה ועוד זאת תוך הגדלת כוחה של החברה

  .באמצעות סינרגיה פנימית בין הפעילויות השונות

ם באמצעות טכנולוגיות מידע מתקדמות ומספקת פתרונות לכל מגזרי המשק:  אברא פותרת אתגרים עסקיי

 .תעשיה, בנקים, חברות ביטוח, רפואה, ממשלתי, ציבורי, ביטחון, הייטק ועוד

 :אברא הינה שותפה עסקית של יצרני התוכנה מהמובילים בעולם

Microsoft, Salesforce, SAP, Oracle, Monday.com, Oro, Magento ועוד. 

 

 

it.com-hila.levy@abra 

 

PMO ית , מה כולל התפקיד\משרת סטודנט? 

 .דיווח להנהלה על מצב הפרויקט

 .בניית תכניות עבודה ומעקב אחרי משימות

 .מעקב ובקרה אחר ביצוע הפרויקטים

 .טיפול בתקציבים וניהול סיכונים 

  .סיכומי דיון וועדות היגוי וניהול ידע פרויקטאלי 

 

 ?יםמה אנחנו מחפש 

  .'סטודנט להנדסת תעשיה וניהול , עד שנה ג

  .אסרטיביות וראש גדול

 

 בתל אביב  -מיקום המשרה

 שלוש בשבוע \עבודה של פעמיים

 contactus@abra-it.com :ח שלך"נשמע מסקרן ורלוונטי עבורך? נשמח לקבל את הקו

המשרות הפתוחות הרלוונטיות   יש לנו משרות רבות לסטודנטים ובוגרים. נעביר לקראת התאריך הנדרש את)

 (לאותו הזמן

mailto:hila.levy@abra-it.com


Airspan 
 

 

Airspan is a US-based provider of ground-breaking, disruptive software and hardware for 5G 
networks and a pioneer in end-to-end Open RAN solutions interoperable with other vendors. 
As a result of our innovative technology and significant R&D investments to build and expand 
our 5G solutions portfolio, Airspan is well positioned with Open RAN, private networks, fixed 
wireless access (FWA) and CBRS solutions, providing solutions to Tier 1 mobile network 
operators to deploy their networks of the future, today. With over 1 million cells shipped to 
1,000 customers in more than 100 countries, Airspan has global scale. For more information 
visit https://www.airspan.com/ 

 

 

https://www.airspan.com/ 

 

 

 
SW Student 
 
Working on software development 5G projects 
Developing black box & white box testing in C/ C++ 
Participating in an Agile scrum 
Being highly collaborative 
 
Skills and Experience: 
 
 
Knowledge and experience (from educational projects) in  C/ C++  
Knowledge in data structures and runtime complexity 
Familiarity with networking protocols (IP, UDP, TCP) – an advantage 
Familiarity with Linux – an advantage 
Familiarity with Multiprocessing/Multithreading programing – an advantage 
Team Player 
Excellent communication skills and human relationships 
Proactive and efficient 
Self-learning capabilities 
Multi-tasking capabilities 
Ability to work at least 20 hours a week 
Good level of English 
 
Education: 
 
Computer Science/Software Engineering/Equivalent degree student (last year) 

 

https://www.airspan.com/


Align Technology Ltd 

 

Who we are 

Align Technology is a global medical device company that is changing lives through better 

smiles. We reimagine and reinvent the way orthodontic and restorative treatment is presented 

and delivered to millions of people around the world. 

 

 

We believe a better smile has the power to create a better future, so we create digital 

technology and experiences to help people move forward in life. 

 

kpinto@aligntech.com 

 

 : בוגרים

 US-us&previousLocale=en-https://jobs.aligntech.com/jobs/29222?lang=en 

 

 : סטודנטים

 

-intern---engineer-aligntech.icims.com/jobs/30599/noc-https://emea

741&height=500&bga=true&needsRedirect=falposition/job?mode=view&mobile=false&width=

 se&jan1offset=120&jun1offset=180 

 

 

mailto:kpinto@aligntech.com
https://jobs.aligntech.com/jobs/29222?lang=en-us&previousLocale=en-US
https://emea-aligntech.icims.com/jobs/30599/noc-engineer---intern-position/job?mode=view&mobile=false&width=741&height=500&bga=true&needsRedirect=false&jan1offset=120&jun1offset=180
https://emea-aligntech.icims.com/jobs/30599/noc-engineer---intern-position/job?mode=view&mobile=false&width=741&height=500&bga=true&needsRedirect=false&jan1offset=120&jun1offset=180
https://emea-aligntech.icims.com/jobs/30599/noc-engineer---intern-position/job?mode=view&mobile=false&width=741&height=500&bga=true&needsRedirect=false&jan1offset=120&jun1offset=180


Apple 

 

Apple is a place where extraordinary people gather to do their best work. Artists and 

designers, engineers and scientists, thinkers and doers. Together we create things and 

experiences people once couldn’t have imagined – and now can’t imagine living without. 

 

Excited by the idea of making a real impact? a career with Apple might be your dream job. 

Just be ready to dream big. 

 

If you’re a student or a new grad, studying EE, CE or SW Eng – we invite you to send your 

application to us 

 

Visit us and see great career opportunities:  

 

https://www.apple.com/jobs/il/hardware.html 

 

mshafir@apple.com 

 

HW Engineering Student 

 

-herzliya-student-engineering-il/details/200000192/hw-https://jobs.apple.com/en

haifa?team=HRDWR 

 

 

Description - In this student role you will work within a segment of Apple’s Engineering team 

responsible for various fields, focusing on hardware. Apple recruiting will work together with 

you and lines of business in order to find the best possible match for both sides. 

 

Education & experience - Pursuing a B.Sc.\M.Sc. in Electrical Engineering, Computer 

Engineering, Communication System Engineering, SW Engineering or Computer Science. 

Students who have completed at least 3 semesters. 

 

Contact person: Karin - kcarni@apple.com  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SW Engineering Student 

 

-herzliya-student-engineering-il/details/200000205/sw-s.apple.com/enhttps://job

haifa?team=HRDWR 

 

Description - In this student role you will work within a segment of Apple’s Engineering team 

responsible for various fields, focusing on low-level software. Apple recruiting will work 

together with you and lines of business in order to find the best possible match for both sides! 

 

Education & experience - Pursuing a B.Sc.\M.Sc. in Electrical Engineering, Computer 

Engineering, Physics from a leading university. 

Students who have completed at least 3 semesters. 

 

Contact person: Karin - kcarni@apple.com  

https://www.apple.com/jobs/il/hardware.html
mailto:mshafir@apple.com
https://jobs.apple.com/en-il/details/200000192/hw-engineering-student-herzliya-haifa?team=HRDWR
https://jobs.apple.com/en-il/details/200000192/hw-engineering-student-herzliya-haifa?team=HRDWR
https://jobs.apple.com/en-il/details/200000205/sw-engineering-student-herzliya-haifa?team=HRDWR
https://jobs.apple.com/en-il/details/200000205/sw-engineering-student-herzliya-haifa?team=HRDWR


 

 

 

 

 



Applied Materials 

 

יטית של תעשיית השבבים, ומתמחה  אפלייד מטיריאלס ישראל מפתחת ומייצרת מערכות המהוות תשתית קר 

 -בפיתוח וייצור מערכות לבדיקת תהליך הייצור של שבבים, שמהווה את הבסיס לכל מהפכה טכנולוגית כמעט 

כל המערכות והמכשירים הטכנולוגיים שהופכים את החיים שלנו לדיגיטליים, מתקדמים ומחוברים יותר. אפלייד  

בעולם בתחום מערכות לייצור שבבים, המשרדים ברחובות נחשבים  מטיריאלס העולמית היא החברה המובילה 

ב. בנוסף, ישנם שני מרכזים בקרית גת  "למרכז המחקר, הפיתוח והייצור הגדול ביותר של החברה מחוץ לארה

 !ובמגדל העמק שמספקים תמיכה ללקוחות. הצטרפו אלינו כדי לאפשר את הטכנולוגיה של העתיד

 

Orel_Ramrazker@contractor.amat.com 

 

--Support-Product-kdayjobs.com/External/job/RehovotISR/Globalhttps://amat.wd1.mywor

_R2212838-GPS 

 

-https://amat.wd1.myworkdayjobs.com/External/job/RehovotISR/Application

Engineer_R2125472 

 

-Control---https://amat.wd1.myworkdayjobs.com/External/job/RehovotISR/Planning

1-73Student_R21222 

-Technology-Inspection-US/External/details/Optical-https://amat.wd1.myworkdayjobs.com/en

=084562884af243748dad7c84c304d89aPhysicist_R2125912?q=physi&Country 

 

-System-D-US/External/details/R-https://amat.wd1.myworkdayjobs.com/en

&Country=084562884af243748dad7c84c304d89aEngineer_R2125268?q=system 

 

mailto:Orel_Ramrazker@contractor.amat.com
https://amat.wd1.myworkdayjobs.com/External/job/RehovotISR/Global-Product-Support--GPS-_R2212838
https://amat.wd1.myworkdayjobs.com/External/job/RehovotISR/Global-Product-Support--GPS-_R2212838
https://amat.wd1.myworkdayjobs.com/External/job/RehovotISR/Application-Engineer_R2125472
https://amat.wd1.myworkdayjobs.com/External/job/RehovotISR/Application-Engineer_R2125472
https://amat.wd1.myworkdayjobs.com/External/job/RehovotISR/Planning---Control-Student_R2122273-1
https://amat.wd1.myworkdayjobs.com/External/job/RehovotISR/Planning---Control-Student_R2122273-1
https://amat.wd1.myworkdayjobs.com/en-US/External/details/Optical-Inspection-Technology-Physicist_R2125912?q=physi&Country=084562884af243748dad7c84c304d89a
https://amat.wd1.myworkdayjobs.com/en-US/External/details/Optical-Inspection-Technology-Physicist_R2125912?q=physi&Country=084562884af243748dad7c84c304d89a
https://amat.wd1.myworkdayjobs.com/en-US/External/details/R-D-System-Engineer_R2125268?q=system&Country=084562884af243748dad7c84c304d89a
https://amat.wd1.myworkdayjobs.com/en-US/External/details/R-D-System-Engineer_R2125268?q=system&Country=084562884af243748dad7c84c304d89a


sAutobrains Technologie 

 

Autobrains is a fast-growing start-up with a groundbreaking approach to unsupervised 

learning and signature-based data representation that is set to disrupt the next generation of 

vehicles and mobility. 

 

At Autobrains, you will face never-ending intellectual challenges as we redefine AI for 

scalable autonomous platforms and products, with the goal to forever change driving and 

make the roads a safer place for all. You will work with bright and talented people, in an 

environment where professional and personal development are a top priority.  

 

Autobrains is backed by top investors and key players in the automotive industry such as 

Temasek, Toyota, BMW, Continental, Vinfast and Knorr-Bremse, with headquarters at the 

heart of Tel Aviv. 

 

noa.meir@autobrains.ai 

 

Product Engineer- 

 

Work closely with the Algo and Development Engineers to ensure systems are designed and 

delivered with appropriate requirements. 

Create product analysis reports that summarize key metrics and create a deeper 

understanding of the AutoBrains systems to provide actionable insights. 

Building and operating automated tools for monitoring and data analysis. 

Evaluate system behavior in a data-driven way through metrics development. 

Analyze data to create a deeper understanding of the AutoBrains systems. 

Create a roadmap prioritization and iteration planning process for your vertical. 

 

REQUIREMENTS 

-B.Sc. in Information Systems/ Computer Science/ Industrial engineering or other related 

fields. 

-An analytical mindset with problem-solving skills. 

-Experience working directly with Algorithm Developers and/or software developers - an 

advantage 

-Experience with Linux - an advantage. 

-Experience with Excel - an advantage. 

-Python knowledge - an advantage. 

 

QUALIFICATIONS 

-Structured and deductive thinker - break down complex problems and propose alternative 

solutions 

-Strong communication and presentation skills - can explain complicated topics and ideas in a 

clear and concise manner 

-Comfortable working in a fast-paced environment where decisions have a large and 

immediate impact 

-Effective organizational skills 

-Proactive attitude 

-Accountable attitude 

-Independence personality 

-Must be able to multi-task and provide support of multiple projects in various stages 

 

mailto:noa.meir@autobrains.ai


Algorithm Developer- 

 

Requirments- 

 

-MSc/PhD in relevant disciplines (e.g., EE/CS/Applied Math/Physics/Bio 

Engineering/Computational Biology/etc.) 

-Broad knowledge of algorithms and analysis tools and methods 

-Excellent coding skills, with at least 5 years of experience in Python 

-Strong background in C++ - advantage 

-Experience with the development of Deep Learning/Machine Learning 

-Experience with one or some DL and ML frameworks, i.e. Pytorch/Open CV 

-Self learning academic background - advantage 

 

Qulifications- 

 

-First Principle Thinker - Creative and innovative thinking 

-Ability to quickly understand and pick up new technologies, including existing infrastructure 

and algorithms used by the team 

-Delivery oriented 

 

 



BDO 

 

על חמש   אוריינטציה עסקית, הנמנית  ובעלת  דינמית  ויעוץ עסקי  פירמת ראיית חשבון  הינה  ישראל 

ומפעילה    BDOכחלק מהרשת הבינלאומית    1983הפירמות הגדולות בישראל. הפירמה נוסדה בשנת  

ומדינות   ישראלים בארה"ב, איחוד האמירויות, בחריין  כן, דסקים  וכמו  שמונה סניפים ברחבי בארץ, 

עובדים. נפח והרכב    1,600פרץ, סין, הודו, וייטנאם ויוראסיה. הפירמה מעסיקה כיום בישראל מעל  המ

היא   אותם  המקצוע  בעלי  לרשותה,  העומדים  המשאבים  אשכולותיה,  מבנה  בפירמה,  האנושי  ההון 

מעסיקה וגישתה החדשנית בכל תחום, מאפשרים לה לעמוד בכל משימה, תוך מתן שירות מהיר וברמה  

והה ותוך שמירה על איכות העבודה והתאמתה לצרכי הלקוח. הפירמה מספקת שירותים למגזר  גב

מ בלמעלה  ומטפלת  והממשלתי  הציבורי  הנסחרות    300-הפרטי,  שונות,  וקרנות  ציבוריות  חברות 

יעוץ   ובינלאומי,  מקומי  מיסוי  וביקורת,  כוללים: חשבונאות  הפירמה  שירותי  ובעולם.  בארץ  בבורסות 

וכלכלי, ניהול סיכונים, יעוץ וביקורת מערכות מידע, יעוץ אבטחת מידע וסייבר, ייעוץ אסטרטגי,  פיננסי  

, מחוייבים לביסוס  BDO ISRAELייעוץ תפעולי לוגיסטי, ייעוץ שיווק ודיגיטל ועוד.   חזון הפירמה אנו עובדי  

תוך הקפדה על  ולהעמקת שם הפירמה על עובדיה בענף ראיית החשבון ובכלכלה במשק הישראלי,  

יושר, ערכים ואתיקה מקצועית. אנו פועלים להעשרה, להרחבה ולהטמעה של הידע המקצועי של כלל  

, כדי לשמור על הרמה המקצועית הגבוהה ביותר, שתאפשר לנו לספק ללקוחותינו  BDO ISRAELעובדי 

אנו חיים. אנו  את השירות הטוב ביותר. אנו מאמינים בשיתוף ארוך טווח עם הקהילה והסביבה בה  

 צומחים, מתפתחים ומתחדשים בהתמדה כדי להמשיך להוביל. 

 

he-il/home-https://www.bdo.co.il/he 

 

 

 JB-2595 - ח לאשכול טכנולוגיה וסייבר לסניף תל אביב "רו (1
בפרויקטים מגוונים בתחום   דרוש/ה יועצ/ת טכנולוגי/ת לאשכול טכנולוגיה וסייבר לתפקיד המשלב ייעוץ מקצועי
עיצוב בקרות, ניהול סליקה פנסיונית, כתיבת נהלים   ,פרויקטי שכר, הסדרת תהליכי עבודה, הכנסת אוטומציה

 .ועוד והנחיות, ניתוח נתונים
 - דרישות

"רו- מידע/ביקורת פנים/ניהול סיכונים/שכר ח עם ניסיון במערכות   
 יחסי אנוש טובים -

 
 JB-2432 - דרוש/ה יועצ/ת טכנולוגי/ת לסניף תל אביב  (2

מובילים במשק, הכנת   התפקיד כולל ביקורת תהליכים של חברות בינלאומיות, מתן שירותי ייעוץ ללקוחות
 .דוחות סקרי סיכוים ועוד 

 - דרישות
חובה  -ת מידע תואר ראשון בחשבונאות/מערכו   

חובה  -אנגלית ברמה גבוהה   
 יתרון משמעותי  - SQL היכרות עם

 
 JB-2535 - ח לאשכול טכנולוגיה וגלובל בסניף תל אביב"דרוש/ה רו (3

המתמחה בחברות   התפקיד כולל ביקורת חיצונית לחברות ציבוריות באשכול טכנולוגיה וגלובל, אשכול
 .גלובליות, טכנולוגיות ועוד

 - דרישות
 רישיון ראיית חשבון 

 תודעת שירות גבוהה ותקשורת בינאישית טובה 
המשרה כוללת כתיבה וקריאה של הסכמים, דוחות, התכתבויות עם -אנגלית טובה  ל  "לים ומנהלים בחו"מנכ 

 .באנגלית 
חובה  -ניסיון בביקורת חברות   

 אפשרות לעבודה היברדית 
 אפשרות לשעות גמישות 

 

https://www.bdo.co.il/he-il/home-he


 
 

"דרוש/ה רו (4 לח לאשכול נד   JB-2410 - ן בסניף תל אביב"
ן,  "בתחום הנדל הצטרפ/י לאשכול המלווה הנפקות ומספק מענה למגוון החברות החזקות והגדולות בשוק

 .מסחר ותעשייה
 - דרישות

יתרון  -ניסיון בביקורת חברת ציבוריות   
יתרון משמעותי  -התנסחות ברמה גבוהה בעברית ובאנגלית  ! 

 ייצוגיות ושירותיות 
ואחריות   ראש גדול  

 
 JB-2511 - דרוש/ה מנהל/ת תחום ביקורת לאשכול אנרגיה ותשתיות בסניף תל אביב (5

סטארטאפים ופינטק   ,עבודה באשכול המספק מענה למגוון רחב של חברות אנרגיה ותשתיות, פיננסיים
 .ציבוריות ופרטיות בתקינה הישראלית והבינלאומית

ציבוריות, עבודה עם השוק הבינלאומיהתפקיד כולל ניהול צוותי ביקורת בחברות  וליווי תשקיפים בתחומים   
 .חוץ בנקאי, פיתוחים בתחום הביטחון ועוד מגוונים כגון אנרגיה ותשתיות, טכנולוגיה, חברות אשראי

 - דרישות
 יכולת ניהול עובדים 

 ניסיון בביקורת לחברות ציבוריות 
 IFRS שליטה בתקינה הבינלאומית

 אנגלית ברמה גבוהה 
 

 JB-2510 - אביב דרוש/ה מנהל/ת ביקורת בדרגת סניור מנג'ר/ית לאשכול אנרגיה ותשתיות בסניף תל (6
סטארטאפים ופינטק   ,עבודה באשכול המספק מענה למגוון רחב של חברות אנרגיה ותשתיות, פיננסיים

 .ציבוריות ופרטיות בתקינה הישראלית והבינלאומית
הפעילות במחלקה. התפקיד כולל ליווי תשקיפיםאנו מחפשים סניור מנג'ר/ית לריכוז  בתחומים מגוונים כגון   

פיתוחים בתחום הביטחון ועבודה עם השוק   ,אנרגיה ותשתיות, טכנולוגיה, חברות אשראי חוץ בנקאי 
 .הבינלאומי

 - דרישות
 יכולת ניהול עובדים 

 ניסיון בביקורת לחברות ציבוריות 
 IFRS שליטה בתקינה הבינלאומית

ברמה גבוהה אנגלית    
 

 JB-2512 - ח סופרווייזר לאשכול אנרגיה ותשתיות בסניף תל אביב"דרוש/ה רו (7
סטארטאפים ופינטק   ,עבודה באשכול המספק מענה למגוון רחב של חברות אנרגיה ותשתיות, פיננסיים

 .ציבוריות ופרטיות בתקינה הישראלית והבינלאומית
דיגיטליים, חשיפה לתהליך הנפקה שלהתפקיד כולל ריכוז תחום הקריפטו ומטבעות   חברות ישראליות   

 .היוצאות לתשקיף, עבודה עם השוק הבינלאומי ועוד
 - דרישות

 ניסיות בביקורת לחברות ציבוריות 
 IFRS שליטה בתקינה הבינלאומית

 אנגלית ברמה גבוהה 
 

 JB-2343 - דרוש/ה יועצ/ת למחלקת ייעוץ ורגולציה באשכול הפיננסי לסניף תל אביב (8
הטמעת הוראות רגולציה   התפקיד דינמי ופרויקטלי עבודות ייעוץ עבור הגופים המובילים בשוק ההון, בנושא

 .SOX404 ,והשפעתן, ביקורת פנימית, ביקורות מיוחדות
 .לגורמים בכירים העבודה מול לקוחות, ביצוע ראיונות מול הלקוח, דיון בממצאים וסגירת הפערים ודיווח

 - דרישות
חובה -ראשון בחשבונאות/כלכלה/משפטים/הנדסת תעשייה וניהול  תואר    

  יתרון - ניסיון בעבודה עם לקוחות פיננסים )בנקים, חברות ביטוח, קרנו גמל ופנסיה וכד'(
/SOX ניסיון בייעוץ יתרון משמעותי   -ניהול סיכונים/ביקורת פנימית   

 
ת בפירמת ראיית החשבון/ בוגר/ת תואר פיננסי? הנה ההזדמנות שלך להשתלב כיועץ (9 -BDO!! – JB והייעוץ 

2604 
  :בחברת הייעוץ שלנו קורים הדברים הכי )!!!( מעניינים

הזדמנויות ולתרגמן   תלווה לקוחות לאורך פרק זמן ממושך ותלמד לזהות ,SOXאצלנו תכיר לעומק את עולם ה 
  .לתוצרים

ה מגוונת תוך כדי הוא להיות בעשיי  SOX היתרון להיכנס לעבוד אצלנו כיועצ/ת מקצועיות לא מתפשרת |   
וקידום אישי ומקצועי, תוך השקעה אישית   ממשקים עם חברות מובילות במשק | שלל אפשרויות התפתחות



 .בכל עובד
פרויקטים, ניתוח וייעול תהליכי   התפקיד כולל מתן ייעוץ לחברות ציבוריות וגלובליות, ניהול לקוחות והובלת

ה מתפתחת וצומחתעבודה והשתלבות במחלק   
 – דרישות

חובה  -תואר ראשון רלוונטי   
 .יכולת ניתוח תהליכי עבודה והבנה עסקית

 .יחסי אנוש מצוינים
 יכולת ניסוח ברמה גבוהה 

 .יכולת עבודה עצמאית ובצוות
 .נכונות לעבודה במשרה מלאה

 
-JB – א"וגלובל בסניף ת ח לאשכול טכנולוגיה"דרוש/ה רו BDO לפירמת ראיית החשבון וייעוץ עסקים (10

2600 
 .טכנולוגיים/סטרטאפים/הייטק ל, עבודה מול לקוחות "בסביבה חדשנית ומאתגרת הכוללת נסיעות לחו

 .וגלובליות  התפקיד כולל הובלה וניהול תיקי ביקורת של מגוון חברות טכנולוגיות
  .מול כל הבורסות העולמיות ל, עבודה"עבודה מעניינת על תשקיפים מורכבים, חברות חדשנות, הנפקות בחו

  אווירה צעירה ונעימה, קיימת גמישות בהיקף המשרה גם לאימהות
 – דרישות

"רו חובה -ח מוסמך/ת    
יתרון   -ניסיון של שנה ומעלה בהובלת תיקי ביקורת   

"ניסיון בקונטו/שע יתרון  -ם   
 אנגלית ברמה גבוהה 

  יכולת עבודה עצמאית וכישורים בינאישיים גבוהים
 

כזרוע הכלכלית   אנליסט/ית מתחיל/ה? יש לנו תפקיד מדהים עבורך במחלקת מחירי העברה, המשמשת (11
בעולם וכן לחברות הייטק וביוטק   של מחלקת המס ומספקת ייעוץ כלכלי לתאגידים רב לאומיים מהמובילים 

 JB-2602 – הקבוצה ישראליות, בנוגע לתמחור העסקאות הבין חברתיות של
 - התפקיד כולל

 ביצוע מחקרי שוק וכתיבת ניירות עמדה בנושא 
 חקר תעשייה, איסוף מידע וכתיבת מסקנות 

 ליווי ותמחור עסקאות בינלאומיות בהקשרי מיסוי בינלאומי 
 שימוש במאגרי מידע מקצועיים, הפקת דוחות וניתוחם 

 ל וכן, חשיפה למגוון תעשיות "קשר עם חברות בינלאומיות בארץ ובחו
פתח בקבוצה והכרה מעמיקה של פעילות הקבוצה בארץראיונות עם אנשי מ   ל "ובחו 

 - דרישות
חובה. עדיפות לתארים בתחום הכלכלה/מנהל עסקים/חשבונאות-בוגר/ת תואר ראשון  אפשרי במסגרת  ) 

 (התמחות
חובה   – אנגלית ברמה גבוהה מאוד )בדגש על כתיבת עבודות וקריאה(   

 יכולת עבודה עצמאית 
 יכולות ניסוח גבוהות 

כולות מחקר עצמאיות י  
 משרה מלאה/או משרת סטודנט גמישה, עבודה היברידית. אפשרות להתמחות בראיית חשבון 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 JB-2374 – ציבוריות ח בעל/ת ניסיון בביקורת חברות"דרוש/ה רו BDO ח"לפירמת רו (12
 !פיננסים אנחנו מחפשים רו''ח בעל/ת ניסיון בביקורת חברות ציבוריות לאשכול 

משרדי הפירמה בתל אביבמשרה מלאה ב ! 
 .IFRS התפקיד כולל ביקורת לחברות ציבוריות ופרטיות בתחומי שוק ההון ועבודה לפי תקינת

 - דרישות
"רישיון רו חובה  -ח  

חובה  -ניסיון בביקורת חברות ציבוריות ותקינה בינלאומית  
 מוטיבציה גבוהה 

 יחסי אנוש מעולים 
 

"פירמת רו BDO-ל (13 מתמחה לאשכול נדל ח ויעוץ עסקי דרוש/ה  JB-2481 – ן"
 ן "הנדל ן מתעסק בליווי חברות ציבוריות, פרטיות ועמותות בתחום"אשכול הנדל

 - דרישות
- חובה  -בוגר/ת תואר ראשון בחשבונאות   

"יכולת התבטאות בכתב ובע- חובה  –פ    
- יתרון משמעותי   –זמינות מיידית   

- יתרון   -אנגלית ברמה גבוהה  
 אקסל ברמה גבוהה -

יד במשרה מלאה במשרדי הפירמה בתל אביב/ חדרההתפק  . 

 

 

 !!מחפשים אתכם BDO-מחפשים התמחות בראיית חשבון? אנחנו ב (1
 דרושים מתמחים למגוון הסניפים של הפירמה 

 – דרישות
חובה  –בוגרי תואר ראשון בחשבונאות ממוסד אקדמי מוכר   

יתרון משמעותי  –לאחר בחינות מועצה    
מהתואר הראשון  2/3סטודנטים בעלי אישור   – מתאים גם למתמחים עתידיים   

 המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

 



Beta Finance 
 

 

Beta Finance עם מיקוד בתחומי היעוץ   ,הוקמה במטרה להוות גוף יעוץ מהשורה הראשונה בישראל
מושתתת על צוות יועצים פיננסיים  Beta Finance .הפיננסי, לחברות בכל הענפים בעולם העסקים
ויעוץ ניהולי. ניסיוננו בשווקים המקומיים והבינלאומיים הינו   מהמובילים בישראל בענפי המימון, כלכלה, רגולציה
קית והפיננסית המאפיינת את של לקוחותינו. היצירתיות העס גורם מפתח בהצלחתם  Beta Finance, בשילוב 
קבלת ההחלטות   הדגש המיוחד לצרכי הלקוח, מובילים את שותפי החברה לקחת חלק בלתי נפרד מתהליך
במתן שירותים מקצועיים לסקטורים שונים   ניסיון עשיר ומגוון Beta Finance בקרב רבים מלקוחותינו. לשותפי 
"בארץ ובחו ייםל בתחומים כלכל  "ועסקיים. לצוות החברה ניסיון נרחב בתחום התשתיות, פיננסים, נדל  - ן, היי
קט גופים פרטיים,   קמעונאות, לוגיסטיקה ותעשיות מסורתיות. צוות החברה מלווה מזה שנים, מגוון רחב של ,

המשלב   ,Beta Finance הארגוני הייחודי של מוסדות ציבוריים ופיננסים, משרדי ממשלה, קרנות ועוד. המבנה
של שותפים ,מנוסים מאד, מאפשר ללקוחותיה לקבל שילוב   משרד בוטיק בעל אופי צעיר עם קשת רחבה
 Beta מאד עם רמת שירותיות וזמינות שאינה קיימת במשרדים גדולים. אנו, שותפי  ייחודי של צוות בכיר ומנוסה
Finance  מקצועי מזה שניםמאמינים כי יעוץ הוא מקצוע ואנו מקדישים את זמננו ליעוץ רבות. כל אחד מצוות   
ומגוונות. אנו מאמינים שיושרה, אמינות   השותפים יעץ במרוצת השנים לעשרות גופים בשאלות עיסקיות שונות
לעבר הישגים חדשים. כפועל יוצא, מערכות היחסים ושיתופי הפעולה   ומקצועיות ימשיכו להוביל את לקוחותינו
שראל הינם רחבי היקף הקהילה העסקית בי של החברה עם . 

 

 

https://www.betafinance.co.il/?page=2 

 

 

 

 

 
Beta Finance בתחומי היעוץ   הוקמה במטרה להוות גוף יעוץ מהשורה הראשונה בישראל, עם מיקוד
 .הפיננסי, לחברות בכל הענפים בעולם העסקים
למחלקות מימון פרויקטים   אנחנו מזמינים אוכם להיכנס לעולם היעוץ הפיננסי למשרות אנליסטים/אנליסטיות
 .ומימון חברות

ועמדות דרך האתר שלנומוזמנים לבקר ולהגיש מ    : https://www.betafinance.co.il/?page=2 

 

https://www.betafinance.co.il/?page=2


Bloomberg 
 

 

https://careers.bloomberg.com/job/detail/84330 

 

 

Software Engineer - Student position (part time): 
https://careers.bloomberg.com/job/detail/84330 
Software Engineer - Junior position: https://careers.bloomberg.com/job/detail/90110 
Software Engineer - Senior position: https://careers.bloomberg.com/job/detail/98563 

 

https://careers.bloomberg.com/job/detail/84330


Cadence 
 
 
Cadence is a pivotal leader in electronic systems design, building upon more than 30 years of 
computational software expertise. The company applies its underlying Intelligent System 
Design strategy to deliver software, hardware, and IP that turn design concepts into reality.  
Cadence customers are the world’s most innovative companies, delivering extraordinary 
electronic products from chips to boards to complete systems for the most dynamic market 
applications including hyperscale computing, 5G communications, automotive, mobile, 
aerospace, consumer, industrial, and healthcare.  For eight years in a row, Fortune magazine 
has named Cadence one of the 100 Best Companies to Work For. 

 
 
 
https://www.cadence.com/en_US/home/company.html 

 
 
 

 - לבוגרים וסטודנטים   -משרת פיתוח 
 -https://cadence.wd1.myworkdayjobs.com/he

s?locations=6418637d4d5010bf8a9ab2533ecc6219IL/External_Career &locations=6418637d
4d5010bf8a9aa313639c620a 

 
 

https://www.cadence.com/en_US/home/company.html
https://cadence.wd1.myworkdayjobs.com/he-IL/External_Careers?locations=6418637d4d5010bf8a9ab2533ecc6219&locations=6418637d4d5010bf8a9aa313639c620a
https://cadence.wd1.myworkdayjobs.com/he-IL/External_Careers?locations=6418637d4d5010bf8a9ab2533ecc6219&locations=6418637d4d5010bf8a9aa313639c620a
https://cadence.wd1.myworkdayjobs.com/he-IL/External_Careers?locations=6418637d4d5010bf8a9ab2533ecc6219&locations=6418637d4d5010bf8a9aa313639c620a
https://cadence.wd1.myworkdayjobs.com/he-IL/External_Careers?locations=6418637d4d5010bf8a9ab2533ecc6219&locations=6418637d4d5010bf8a9aa313639c620a


Camero Tech 
 

חברה מובילה בעולם בתחום מערכות הדמייה תלת מימדיות תוך שימוש בגלים  -חברת קמרו טק 
 אלקטרומגנטיים לשימושים צבאיים ורפואיים 

 

www,camero-tech.com 

 

 

 משרת בוגר מצטיין או בוגר עם נסיון  -מהנדס תוכנה  - 1משרה 
 

 בהנדסת חשמל מאוניברסיטה גדולה.  B.Sc• תואר  
 חובה.  -++ C/C• ידע מעמיק בשפות תכנות 

 חובה.  –  multi-threading• ידע בתכנות מקבילי ו/או 
 יתרון.  –  Ethernet, TCP/IP• הבנה בפרוטוקולי תקשורת, בעיקר:  

 חובה.  –תוך היכרות כלי פיתוח רלוונטים   Linuxמוכח במימוש אלגוריתמים בסביבת • ניסיון 
 .  Python, bashכדוגמת:  Scripting• ידע בשפות  

 יתרון.   –( CUDA)תחת  NVIDIA• ידע בתכנות מעבדים גרפיים של 
 יתרון.  –  Qt• הכרות עם סביבת פיתוח 
 • יכולת עבודה טובה בצוות. 

ו בוגר מצטיין עם רקע בתכנות )עבור בוגר מצטיין עם פרופיל מתאים שדרישות החובה  שנות ניסיון א  1-3• 
 שצויינו להלן אינן חובה( 

 
 
 

 משרת בוגר מצטיין או בוגר עם נסיון  - MW/RFמהנדס   - 2משרה 
 

Microwave/RF Engineer – Job Description 
Camero is a leading company in UWB 3D imaging systems. The company is  growing to 

provide novel and revolutionary applications in the field of  medical imaging. Camero is 
looking to hire a Microwave/RF Engineer. The position will include detailed design of wide 

bandwidth microwave circuitry. 
Requirements : 

Ø At least 3 years of relevant experience or an excellent student from a big university 
(Technion, Tel-Aviv or Ben-Gurion) . 

Ø Experience in RF board design and layout – up to 10 GHz . 
Ø Experience in the development of IF analog circuitry. 
Ø B.Sc. or higher in electrical engineering from a big university (Technion,Tel-Aviv or Ben-

Gurion) is required . 
Ø Experience is relevant EDA tools: such as Orcad, Altium, etc . 
Ø Experience in relevant simulation tools: such as ADS, CST, SPICE . 
Ø Hands on in electronics lab work, including deep knowledge on standard microwave 

measurement tools such as: signal generator, spectrum analyzer ,network analyzer, etc . 
Ø High Level of English . 
Ø Team spirit and commitment . 
 

Advantages: 
Ø Experience in antenna development . 
Ø Experience in developing wide bandwidth microwave systems. 
Ø Familiarity with international standards such as FCC, CE etc . 
Ø Knowledge in python . 
 
 
 
 
 



 
 

 משרת בוגר מצטיין עם נסיון  -מהנדס מערכת/ אלגוריתם  3משרה 
 

 מאוניברסיטה גדולה )טכניון,  ( בהנדסת חשמל 90• תואר שני או תואר ראשון במצטיינות )ממוצע מעל  
 אביב(  -תל 

 חובה.  –שנות ניסיון במחקר ופיתוח של מערכות מולטידיסיפלינריות   7• מעל  
 )רעש, מאזן ערוץ, אנטנות...(. RF• הבנה בתחום של ערוצי תקשורת 

 חובה. –• יכולות פיתוח אלגוריתמים מוכחת בנושאים של עיבוד אות 
 . Linux++ בסביבת  C/C• ידע מעמיק בשפות תכנות 

 יתרון.   –( ultra-sound, CT, MRI• ידע במערכות הדמיה )כדוגמא: 
 יתרון.   –• ידע בתהליכי קרינה ופיזור אלקטרומגנטי 

 • יכולת עבודה בצוות. 
 • רמה גבוהה של אנגלית 

 



Carl Zeiss SMS Ltd. 

 

The Semiconductor Metrology Systems (SMS) strategic business unit of ZEISS is a leading 

supplier of both metrology and manufacturing equipment for the global Semiconductor 

Industry. SMS focuses on a key component in the semiconductor manufacturing process, the 

photomask. 

Core expertise in light and electron optics, complemented by a pioneering femtosecond laser 

technology form the foundation of a product portfolio comprising in-die metrology, actinic 

qualification, repair, and tuning of photomasks. 

ZEISS SMS is a close partner of the semiconductor industry. The dense global sales and 

service network enables us to meet the challenging requirements of our customers. 

ZEISS Israel, located in Bar Lev, is a subsidiary branch of the Semiconductor Manufacturing 

Technology (SMT) division, headquartered in Jena, Germany. At Bar Lev, technologies for 

the semiconductor industry with a focus on photomask solutions are developed. 

 

elena.shir@zeiss.com 

 

System Engineer  

Carl Zeiss Ltd, Bar-Lev High Tech Park, Israel 

 

Step out of your comfort zone, excel and redefine the limits of what is possible. That’s just 

what our employees are doing every single day – in order to set the pace through our 

innovations and enable outstanding achievements. After all, behind every successful 

company are many great fascinating people. 

You are looking for a dynamic environment with startup character? You enjoy taking over 

responsibility, you like to be involved in shaping processes and developments and you have a 

strong hands-on mentality? You are ready for a new challenge in an interdisciplinary and 

international context? Then this is the right place for you.  

 

You will 

• Lead the development of systems and submodules, which are part of the current and next 

generation photomask tuning tools 

• Communicate with various groups related to the development: customers management, 

software, electronics, mechanics, algorithm 

• Establish and analyze design specifications and product requirements of multi-discipline 

equipment 

• Perform feasibility studies supported by theoretical & empirical data  

• Design and perform hands-on experiments 

• Collaborate with our central R&D group (in Germany), and our customers, to develop new 

products, solutions, processes and applications 

• Work independently and as a team member (sometimes on a global scale)  

• Come to work with a smile   

You have 

• BSc degree in engineering or physics - Must  

• Knowledge in Metrology or lithography- Advantage 

• At least 2 years of hands-on experience in optical systems and optomechanical design- 

Advantage 

• Experience in DUV, IR, lasers – Advantage 

• Experience in optics design tools (such as Zemax) - Advantage 

• Experience in semiconductors industry – Advantage 

• Strong analytical and technical skills, simulation capabilities (such as MATLAB) 

mailto:elena.shir@zeiss.com


• Organized, structured working style 

• Independent, innovative thinking 

• High level of English language proficiency- Must 

• Positive & productive communication skills, team player 

• Proficy in English – Must 

• Proficy in Microsoft Office - Must 

 

In a spacious modern setting full of opportunities for further development, ZEISS employees 

work in a place, where expert knowledge and team spirit reign supreme. All of this is 

supported by a special ownership structure and the long-term goal of the Carl Zeiss 

Foundation: to bring science and society into the future together. 

Join us today. Inspire people tomorrow. 

 

Diversity is a part of ZEISS. We look forward to receiving your application regardless of 

gender, nationality, ethnic and social origin, religion, philosophy of life, disability, age, sexual 

orientation or identity. 

Apply now! It takes less than 10 minutes. 

Pls. send your resume to Recruiting_il@zeiss.com specifying the relevant position. 

 

 



check point 
 

 

מדינות ברחבי   60-ישראלית גלובלית.  אנחנו פועלים היום במעל ל cyber securityצ'ק פוינט היא חברת 
ועוד   Cloud, Web, mobile ,end-point-העולם ומספקים מוצרים ופתרונות לאבטחת מידע בעולמות ה

  6,000-נו מונים כעובדים.  סך הכל א 2,600-מערכות.  מרכז הפיתוח שלנו נמצא כאן בארץ בת"א וכולל כ
 עובדים גלובלית. 

 

https://lnkd.in/dbkECETn 
 

 

 

1. Threat Intelligence Operations Analyst - Student  
2. Software developer – Junior 
3. R&D Students 

 

https://lnkd.in/dbkECETn
https://lnkd.in/dbkECETn


nChevro 

 

Chevron began operations in Israel in 2020 after completing the merger with Noble Energy.  

The company's activity in Israel is focused on exploration, discovery, reservoir development, 

and the production, transmission and supply of natural gas to its customers in Israel and the 

Eastern Mediterranean region. 

Chevron is one of the world’s leading integrated energy companies. We believe affordable, 

reliable and ever-cleaner energy is essential to achieving a more prosperous and sustainable 

world. Chevron produces crude oil and natural gas; manufactures transportation fuels, 

lubricants, petrochemicals and additives; and develops technologies that enhance our 

business and the industry. We are focused on lowering the carbon intensity in our operations 

and seeking to grow lower carbon businesses along with our traditional business lines. 

Chevron Mediterranean Limited operates Israel's two biggest natural gas projects: "Tamar" 

and "Leviathan". We are proud of our projects' contribution to Israel's energy industry, 

economy, and air quality. That contribution is also expressed in the creation of new jobs for 

Israeli workers, and recruitment of a quality blue-and-white labor force. 

 

eti.sages@chevron.com 

 

1. Job title: Subsea Controls Engineer 

Job description 

The Subsea Controls Engineer will be responsible for providing engineering support for the 

long-term management of subsea equipment (trees, instrumentation, flowmeters, control 

systems, etc.) for Deepwater production systems in the EMBU. Primary focus areas are 

electro/hydraulic controls, instrumentation (pressure, temperature, flow, rate control, etc.), 

automation, project management, international contractor’s management, hazard evaluation, 

system performance monitoring, maintaining regulatory compliance, and minimizing potential 

operating downtime. The incumbent supports the operations team in an engineering capacity 

with the technical maintenance, troubleshooting, assessment, intervention planning, and 

offshore execution related to subsea production systems. Incumbent shall ensure safe 

reliable operations that meet all applicable standards and engineering best practices and 

develop company's know-how in this area. Support and work with the Subsea team members 

on a daily basis. 

 

Duties & Responsibilities 

• Monitor the Subsea control systems and troubleshoot errors / failures. 

• Assessment of data from instruments important for subsea equipment health. 

• Coordinate and manage subsea vendor scopes for the maintenance, repair, and 

refurbishment of subsea equipment 

• Interfacing with offshore operations staff to provide support and guidance on the operation, 

inspection, and maintenance of the subsea system. 

• Resolving ongoing technical issues concerning all aspects of subsea equipment. 

• Supporting projects during the installation of new equipment and ensuring as built 

documentation is obtained. 

 

Requirements 

• Bachelor’s degree in Engineering, Subsea Engineering, Ocean Engineering, Civil 

Engineering, Naval Architecture or Electrical Engineering. 

• 1 or 2 years of industrial experience in an engineering role is preferred. 

• Preference is to have naval background / experience in offshore environment. 

• Ability to organize, prioritize and make decisions under time restrictions 

mailto:eti.sages@chevron.com


• Background in automation systems supporting processes or operations activities is 

preferred 

• Advanced level skill in the use of Microsoft Excel for data analysis 

• System integration experience is preferred. 

 

Working Conditions 

• Base in the office 

• Offshore visits / Inspections / training approximately 50-60 days a year 

 

please send you CV to : JobsIL@chevron.com 

 

 

2. Job title: Industrial Engineer 

Job description 

Responsibilities include analyzing operations identifying areas to increase productivity, 

increase reliability, maximize product prize, and reduce costs. 

 

We are looking for a detail-oriented industrial engineer to monitor our current operations and 

determine more efficient production processes. The industrial engineer's responsibilities 

include analyzing operations, designing workflows and production processes, optimizing work 

flows tied to staffing, reducing inefficiency, and ensuring that final products meet the 

established quality standards. 

 

To be successful as an industrial engineer you should be able to design systems that 

maximize productivity, reduce wastefulness and production issues, are cost-efficient, and 

ensure high product quality. 

 

Duties & Responsibilities 

Review work scopes to identify appropriate staffing levels. 

Identify non-productive work that can be eliminated. 

Review scheduling and usage of boat and helicopter to reduce waste. 

Review warehouse usage and inventory levels to minimize costs and maintain high 

production uptime. 

Work with Operations and Engineering to optimize turnaround work and schedules to 

minimize downtime. 

Review office work scopes and processes to meet deadlines and eliminate non-productive 

work. 

Understand product specifications and optimize to maximize profit margin. 

Monitor and design production processes that maximize efficiency and reduce waste. 

Design parameters to monitor and utilize to drive behaviors to optimize efficiencies. 

Analyze process waste streams to minimize waste and reduce emissions. 

Develop and assist in implementing process improvements and technological upgrades. 

Design control systems to minimize costs and production issues. 

Manage training program to ensure compliance with requirements and help with the 

development of operations personnel. 

Lead brainstorming meeting with employees to find performance improvement opportunities. 

Utilize Kaizen events to define work paths and optimized solutions when the solution is not 

obvious. 

Requirements 

Degree in industrial engineering. 

Critical thinking and problem-solving skills. 

Strong communication and presentation skills. 

Troubleshooting skills and attention to detail. 

Documentation and organization skills. 

Proficiency in MS Office. 

Will require travel and some overnight stays on offshore platforms 



Knowledge of Lean Six Sigma 

 

please send you CV to : JobsIL@chevron.com 

 

 

3. Job title: Offshore Chemist 

Job description 

The role of the Offshore Chemist is to provide technical leadership in an assisting Operations 

to achieve environmental excellence while producing natural gas reliably. You will function as 

the first line of defense in identifying indicators and providing recommendations to ensure 

operating within permit thresholds and upholding overall process health. The Chemist is 

responsible for not only the adherence of the daily testing routine but the education in 

chemistry and process of the operations and laboratory personnel. 

 

Duties & Responsibilities 

Ensure that all activities are carried out safely, efficiently, in an environmentally responsible 

manner and in accordance with applicable procedures and guidelines. 

Responsible for the necessary sampling, measurement and analyses of the daily operation 

and optimization of oil and gas production in order to maintain compliance with Air, Discharge, 

and Toxin Permits as well as export gas and condensate specs. 

Required analyses of glycols, crude oil, produced water, lubricating oil, cooling water, potable 

water, treated effluent. GCMS, IC, titration, extraction, spectrophotometer, RVP, centrifuge, 

visual kits, etc. 

Responsible for maintaining the lab results database (LIMS) and performing data analysis 

with trends and chemical material balances. Recommend opportunities to improve manual 

and online monitoring and analytics. Analyze process to identify early indicators of process 

health and provide recommendations to improve process health. 

Learn production chemistry of a gas platform and the compositions/interactions of typical 

chemical additives 

Physical tasks including regular calibration, troubleshooting, minor repairs and planned 

maintenance of lab instruments, online measurement devices and relevant production 

equipment. 

Monitoring of the chemical injection skids, including chemicals inventory management and 

basic troubleshooting. 

Participation in daily operations meetings and solving technical production problems. 

Contribute to the formulation of procedures and guidelines and to keep documentation within 

the area of responsibility updated. 

Responsible for lab consumables inventory and housekeeping. 

Assistance to vendors when they are working on the platform. 

Provide training and mentoring to less experienced staff chemists and operators 

Requirements 

5+ years experience in petrochemical laboratory experience. 

Offshore production experience is ideal, but prior industrial experience may stem from 

refining, chemical process industry, waste water treatment or similar. 

Technical proficiency in gas chromatography (GC) mass spectrometry (MS) operating and 

maintenance experience is desirable. 

Working knowledge of technologies and chemistry for addressing air, produced water, and 

treated effluent. 

Social, cooperative yet able to work in a very independent role, meticulous, as well as open 

for change. 

Proficiency in written and spoken English is a prerequisite. 

Working Conditions 

Work in rotations of 14 days, with travel to/from site during your time-off. 

Work schedule is a 12-hours shift and may involve periods on night shift. 

 

please send you CV to : JobsIL@chevron.com 



 

 

4. Job title: Decision Advisor 

Job description 

The Decision Analyst / Advisor is a member of the EMED Strategy and Business 

Performance (S&BP) team. S&BP provides data analysis and insights to drive decision quality 

for EMED’s strategic business activities, supports market development and sales 

opportunities, communicates EMED’s value to the Chevron portfolio by crafting the annual BU 

business plan, and identifies opportunities to improve EMED’s business performance through 

peer analysis, benchmarking, and goal setting. 

 

Duties & Responsibilities 

Supports high quality decision making by applying Chevron decision analysis approaches 

including framing, stakeholder alignment, and qualitative and quantitative analysis of 

alternatives, uncertainties and risks. 

Collaborates with EMED’s Marketing business function to conduct and communicate market 

analytics and plays an integral role supporting commercial negotiations / discussions. 

Performs Country energy demand forecasting and commodity price intelligence as well as 

economic modeling analysis / decision support calculations relating to specific assets(s). 

Collaborates and coordinates with interdisciplinary functional experts and teams as well as 

asset teams and JV Partners to ensure information and process consistency and continuity. 

Prepares presentations and clearly communicates results of analytics to project teams and 

decision makers on key takeaways from economic modelling exercise and makes 

recommendations on key decision points. 

Assists in financial and operational performance benchmarking and economic analysis to 

identify opportunities to improve business performance. 

Requirements 

Communication: 

 

Ability to clearly distill and communicate complex information simply through written and 

spoken presentations 

Comfortable with management- level presentations 

Financial modeling and analytics: 

 

Strong analytical skills with demonstrated ability to analyze and evaluate large amounts of 

data 

Grounding in financial modeling fundamentals with awareness of project financial modeling 

Industry Knowledge: 

 

Understanding of how global supply/demand balances affect commodity prices. 

Familiarity with natural gas, LNG, or condensate commodity markets. 

Understanding of upstream and midstream oil and gas markets preferred but not required. 

Stakeholder Management 

 

Demonstrated ability to manage cross-organizational customers; ability to influence 

perspectives and/or contribution from cross-functional contributors 

Ability to perform with credibility and confidence 

Experience in maintaining effective relationships with external stakeholders (government, 

regulatory, consultancies, etc) 

Educational Experience desired: 

 

3 – 5 years experience in advisory or corporate economic roles. 

BA in Economics or Finance 

 

please send you CV to : JobsIL@chevron.com 



Cognyte  
 

 

Cognyte is a global leader in investigative analytics software that empowers governments and 
enterprises with Actionable Intelligence for a Safer WorldTM. Our open analytics software is 
designed to help governments and enterprises accelerate and improve the effectiveness of 
investigations by   fusing, analyzing, and visualizing disparate data sets at scale to help 
organizations find the needles in the haystacks. Over 1,000 government and enterprise 
customers in more than 100 countries rely on Cognyte’s solutions to accelerate and conduct 
investigations and derive insights, with which they identify, neutralize, and tackle threats to 
national security, personal safety, business continuity, and cyber security. 

 

 

https://www.cognyte.com/careers/locations/il/ 

 

 

BACKEND DEVELOPER-Student At Cognyte we create mind-blowing security 
analytics software to speed up investigations and allow customers to detect and 
respond to real security threats like terror, crime, fraud, cyber threats, crypto crime, 
and more. We did a spinoff in early 2021 and are independently traded on Nasdaq. 
We’re young, develop cutting-edge technology, and we’re going far, fast. So, if you 
rock at Backend Developing, and want in on the action, let’s talk! As a Backend 
Developer you’ll make an impact on: Being part of a major cross-functional high 
performing Agile team Designing and developing complex solutions Working with 
experienced and highly talented engineers with cutting edge technologies Building 
and maintaining scalable services run as part of a Cloud Native product in a 
Docker/K8s environment Taking responsibility for high-level components on several 
projects/products Your tool box: BSc student in computer science, engineering – 
must. Minimum 2 - 3 semesters until graduation – must. Excellent English (written 
and spoken) – must. Knowledge in Java/JS/NodeJS Advantage with 
Jenkins/Ansible/Kubernetes/GIT Ability to understand and analyze existing codes 
Excellent interpersonal skills, communication and team-work skills, ability to work 
independently and collaboratively An endlessly curious mind We believe that diverse 
teams drive the greatness of ideas, products, and companies. Whatever your race, 
gender, age, creed, or taste in music – if you’ve got the drive, commitment, and 
dedication to be the best, do your best, and work with the best, then come join us. 
We’re waiting for you. Curious? Apply now. start the adventure  

 



comblack 

 

מ ונחשבת לאחת מהמעסיקות  "יק תעשיות תוכנה בע'הינה חברת בת של מג.Comblack I.T. Ltd חברת

מומחים ויועצים בקשת טכנולוגית רחבה, המועסקים   600 -המובילות בישראל בענף הטכנולוגי, עם למעלה מ

 .במיקור חוץ בתחום הפיננסי, הביטחוני, משרדי ממשלה, הייטק ועוד

 

ם יחידת גיוס גדולה,  , ע2009אנו מלווים כשרונות ומספקים כשרונות טכנולוגיים לגופים החזקים במשק משנת  

 .חזקה, אמינה ומקצועית 

 

מקצועות שחברת קומבלק מתמחה בגיוס והכשרה: מנהלי פרויקטים טכנולוגיים, מנתחי מערכות, מפתחי  

 ,חוקרי סייבר, תוכניתי קובול ואנשי מיינפריים ,(DBA) תוכנה, אנשי תקשורת ורשתות, מנהלי בסיס נתונים

AS400  הלי פרויקטיםמפתחים, אנשי תשתיות, מנ ,PMO מומחי סייבר ועוד. 

 

 

yuval@comblack.co.il 

 

 (סטודנט) SOC בקר/ית

 Tier 1 ,בקר במוקד אבטחת מידע -תיאור תפקיד 

 זיהוי ומענה ראשוני לאירועים ותקיפות סייבר כנגד הבנק 

 טיפול באירועים המתקבלים במוקד בהתאם לתבניות ונהלי עבודה

 קבלת פניות בתחום אבטחת מידע ומתן מענה מיידי 

 .יקת סטטוס מערכות הגנהבד

 חובה  -יכולת עבודה בצוות תוך הקפדה על הנהלים   -דרישות 

 חובה  -טיפול במשימות ברמת מורכבות בינונית 

 חובה  -יישום מיומנות מקצועית 

 חובה  -הפעלת יוזמה עצמאית 

 חובה   -יכולת הבחנה בין עיקר לטפל 

 (College המייל יש לרשום בכותרת) jobs@comblack.co.il - כתובת מייל

 

 משרת בוגר  - COBOL פיתוח

 .למחלקת יישומי שווקים פיננסים COBOL MF מפתח

 (College יש לרשום בכותרת המייל) jobs@comblack.co.il - כתובת מייל

mailto:yuval@comblack.co.il


Dell 
 

 

 

The Dell EMC Israel R&D Site, with sites in Herzliya, Glil-Yam, Beer-Sheva and Haifa, is 
renowned for driving innovation in a dynamic, challenging and forward-thinking environment. 
Our R&D Site spearheads Dell EMC’s transformation revolution, enabling businesses and 
service providers to deliver information technology as a service (ITaaS). The center is a 
growth engine and innovation leader in research and development, product management and 
professional services. 

 

 

jobs.dell.com/Israel 

 

 

jobs.dell.com/Israel 

 

http://jobs.dell.com/Israel
http://jobs.dell.com/Israel


   

 Dentsu   

  
Dentsu Israel is a data driven media agency, a part of dentsu international , one of the largest  
Advertising and Media group in the world (one of the Big6), with 46,000 employees and over 

143 offices around the world. We are a young, diverse and multinational team, from day-today 

optimization to highly strategic research and data analysis, our teams are known to be the 

best consultants to the world’s biggest brands such as Waze, Kia, NICE, Estee Lauder, and 

many more ! Our Tel Aviv branch, with 50 passionate and talented marketing specialists, 

provides 360° media services (Online and Offline) to leading clients who target domestic and 

global markets. We plan, execute, optimize and analyze high scale, multi platform, marketing 

activities for worldwide leading brands. We have a unique expertise in Performance Marketing 

activities (Google, Facebook, OutBrain, Taboola and many other programmatic platforms). 

We help our clients win, keep and grow their best customers in the digital economy. We utilize 

data and custom-built solutions to create personalized and connected experiences that 

deliver transformative business outcomes   
  
https://www.dentsu.com/il/en  
  

   
 https://www.dentsu.com/us/en/careers 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1tTRpnBbMITFNGzMIOofErdvPZty3Iouj?usp=sharing 

 

   

 We are looking for an Account Strategist 
  

 Responsibilities: 
● Hands-on management of large-scale advertising campaigns, across multiple 

platforms, such as Google, Facebook, Taboola and others  
● Data analysis: analyzing complex data sets and extracting actionable insights  
● Market Research: competitive landscape analysis, be an industry expert  
● Manage on going communications with our clients  
● Be an Online Marketing expert and a trusted adviser to our local and global 

customers  
● Eat and drink Social media trends and advertising tools.  

  

 Job Requirements: 
  

● Bachelor's degree in exact sciences from a leading university (a dual 

B.Sc./B.A.  
preferred)   

● Proven strong analytical skills  
● Fluent English – Must; Additional languages – an advantage   
● Proficiency in using MS Office suite (particularly Excel) and able to quickly 

comprehend and master computer software and new interfaces.  

● Ability to handle fast-paced environments with effective time-management 

skills. Must be able to prioritize and meet deadlines.  

https://www.dentsu.com/il/en
https://www.dentsu.com/il/en
https://www.dentsu.com/us/en/careers


● Ability to work both alone or as part of a team and respond to situations 

rapidly, whilst maintaining a meticulous attention to details.  
● No previous online-marketing experience required  

  

  

 Please send your CV and mention job title (Account Strategist) to:    
Jobs.Israel@dentsuaegis.com 

  

 We are looking for an Ad Ops Analyst (Ad operations) 

  

 What are your responsibilities? 

-Manages day to day trafficking of digital campaigns to achieve expected performance 

targets across various platforms: Google, Facebook, Taboola, Outbrain, Bing, Linkedin,  

Tiktok. 

-Owns implementation of Ad Ops recommendations and is responsible for  

troubleshooting 

 -Ensures campaigns are set up correctly and ad creative are in the correct format 

-Proactively reviews and manages client data to ensure optimal performance on all  

campaigns 

-Tracks and reports on campaign results, gathers data analysis and participates in weekly  

calls 

  

 Job Requirements: 

 -Bachelor's degree or equivalent. 

 -Fluent English 

 -Strong project management skills and meticulous attention to details. 

 -Ability to prioritize, deliver and execute in fast-paced environment 

 Strong written and communication skills 

 -Effective time-management skills - Must be able to prioritize and meet deadlines  -

Understanding of the online advertising industry - advantage 

  

 Please send your CV and mention job title Ad Ops Analyst to: Jobs.Israel@dentsu.com 

  

 Dentsu Israel is hiring a Digital Media Planner  

  

 Who are we? 

dentsu Israel is a data-driven media company and a part of dentsu international, 

one of the biggest Advertising and Media groups in the world  

(one of the Big6), with 46,000 employees and over 143 offices around the  

world.  

  

 Who are we looking for? 

We are looking for a talented Digital Media Planner to join us and manage  one 

of the leading e-comn clients in Israel ! 

  



 Responsibilities 

  

  

• Managing and optimizing online marketing campaigns. Analyzing data to 

maximize revenue opportunities and reach campaign objectives  

• Manage the direct media buying process, including planning, execution, 

analyzing, and reporting.  

• Take end-to-end ownership of campaign implementation, launch, and 

work on optimization of large-scale Programmatic Media Campaigns 

with the marketing analysts  

• Working with high scale advertising accounts and clients   

• Budgeting & account planning, tracking and summarizing media plans 

and reports  

• Negotiating best deals with media representatives.  

• Maintaining ongoing relationships with strategic clients, including 

advertising agencies, media agencies, and direct clients.  

 Job Requirements:  

● B.A  \  B.Sc.  or  equivalent  degree,  preferable 

 in marketing/communication  

● 1-2 years of experience in client management in a large scale, 

multidepartment/brand client or as a media planner/supervisor is a 

must  

(preferred in the digital/advertising agency)  

● Hands-on experience in PPC - advantage  

● Excellent verbal communication, written communication, and 

presentation skills   

● Must be able to deliver and act in a fast-paced environment under 

pressure and show dedication to client services  

● Strong team player, and self-starter with a can-do spirit  

● Passionate and enthusiastic about Digital marketing    

● Fluent in English and Hebrew   

  

Please send your CV and mention job title (Digital Media Planner) to:  

Jobs.Israel@dentsu.com 

  

 We are hiring –Junior Account Manager 

  
  

 Who are we looking for? 

We are looking for a junior Account Manager to complete our team who has an  

understanding of client management and online marketing. 

  

 What are your responsibilities? 



You are taking responsibility over your client's online presence and account,  

developing outstanding Online Marketing strategies and building digital campaigns.  

As we work face-to-face with our global clients, we highly value the ability to take  

great care of client communication and relationships. 

Together with your team you will be in charge of a permanent improvement and  

optimization of the activity and monitoring of the performance.  

  
  

 Job Requirements: 

● Bachelor's degree (preferably in an analytical field of study)  ● Native English 

or high proficiency - Must.   

● At least 1 year of client management experience    

● Experience in preparing and presenting client presentations  

● Hands on experience with digital platforms, PPC- advantage   

● Strong analytical skills  

● Strong written and communication skills.  

● Experience working within a team – a must  ● Excellent organization and 

interpersonal skills.  

  

 Dentsu Israel is hiring a Junior Data Engineer  

  

 Who are we? 

Dentsu Israel is a global digital performance Marketing company. We manage high  

scale global multi-dimensional marketing activities for high profile, big brands. 

   

 Who are we looking for? 

If you are interested in sharpening your data engineering skills, want to dive into the  

world of cloud computing, and are interested in large scale analyses - we want you! 

   

 What are your responsibilities? 

The Junior Data Engineer’s role will be focused on working with the data analysis and 

client management teams to define, develop, maintain, and scale up data solutions 

in support of our clients’ activities. The position entails ownership of the data ETL 

processes, including understanding of the business context, data methodologies and  

 architecture, sanity checks, maintenance etc.  Responsibilities include: 



- Development, testing and maintenance of data pipelines and architectures in 

a cloud based environment  

- Development and implementation of data models, transformations and 

algorithms in support of high scale and complex digital marketing activities, 

including fusion of different data sources into a single data model.  

- Working closely with our data analysts and their clients in order to identify data 

needs, draw up specifications, and deliver easily accessible data and insights  

- Development of workarounds to ad hoc data and analysis problems, using “out 

of the box thinking”  

- Development of internal databases using 3rd party data for integration with 

client data  

 Requirements:  

- Bachelor's degree in an analytics field such as economics, statistics, 

engineering, or equivalent - mandatory.  

- Proven hands-on experience with python (can be an academic or project 

based)  

- Understanding of basic data structures, models and databases.   

- Excellent problem solving and troubleshooting skills  

- Experience in working with cloud-based data solutions, particularly GCP - an 

advantage  

- Fluent English (such as reading and writing technical documentation)   

 Please send your CV in English and mention job title (Junior Data Engineer) to:    

Jobs.Israel@dentsuaegis.com 

  

 Dentsu Israel is hiring a Junior Digital Media Planner  
  

 Who are we? 

dentsu Israel is a data-driven media company and a part of dentsu international, 

one of the biggest Advertising and Media groups in the world  

(one of the Big6), with 46,000 employees and over 143 offices around the  

world.  

  

 Who are we looking for? 

We are looking for a junior Digital Media Planner to join us and work with  

leading e-comm clients ! 

  

 Responsibilities 

  



• Managing and optimizing online marketing campaigns. Analyzing data to 

maximize revenue opportunities and reach campaign objectives  

• Manage the direct media buying process, including planning, execution, 

analyzing, and reporting.  

• Take end-to-end ownership of campaign implementation, launch, and 

work on optimization of large-scale Programmatic Media Campaigns 

with the marketing analysts  

• Working with high scale advertising accounts and clients   

• Maintaining ongoing relationships with strategic clients, including 

advertising agencies, media agencies, and direct clients.  

• Negotiating best deals with media representatives.  

  

 Job Requirements:  

  

● B.A \ B.Sc. or equivalent degree, preferable in marketing/communication  

● 1 year of experience in client management in a large scale, 

multidepartment/brand client – advantage   

● Hands-on experience in PPC - advantage  

● Excellent  verbal  communication,  written 

 communication,  and presentation skills   

● Ability to work in a fast-paced environment under pressure and show 

dedication to client services  

● Strong team player, and self-starter with a can-do spirit  

● Passionate and enthusiastic about Digital marketing    

● Fluent in English and Hebrew  

●   

Please send your CV and mention job title (Digital Media Planner) to: 

Jobs.Israel@dentsu.com  

  

  
We are looking for a Marketing Analyst to join our team at Dentsu Israel and bring in a  bright 

and data-oriented mind! 
  

 Responsibilities: 
 -Data analysis – Analyzing complex data sets and extracting actionable insights. 
 -Market Research – competitive landscape analysis. 

 -Hands-on management of large-scale advertising accounts across multiple platforms. 
 -Communicating with leading customers by email, phone and face-to-face meetings.  -Being an 

online marketing expert and a trusted adviser to our local and global customers  -Keeping up to 

date with social media trends and advertising tools. 

  

 Job Requirements: 

 -B.A. degree 

 -A very high level of Excel (Statistical tests, correlations, Pivot, Vlookup)  -A 

passion for analysis. 



-Ability to handle fast-paced environments with effective time-management skills. Must be  able 

to prioritize and meet deadlines 
-Ability to work both alone or as part of a team and respond to situations rapidly, whilst  

maintaining a meticulous --Attention to detail  -Strong written and communication skills  -

Fluent English and Hebrew. 

 -Understanding of the online advertising industry 

  

Please send your CV in English and mention job title (Marketing Analyst)  to: 

Jobs.Israel@dentsu.com 

  

  

  

  

dentsu Israel, part of dentsu International, is looking for an experienced SEO  

Specialist. 

 Job Description: 

● Hand on management of SEO activities  

● Develop and execute SEO/ASO strategies for leading clients in Israel and 

abroad  

● Assist our clients in scaling up their organic traffic and improving its quality  

● Work alongside performance teams to achieve our clients’ business KPIs  

● Monitor daily performance metrics to understand SEO performance and adjust 

accordingly to continue to optimize.  

● Use analytical tools such as Google Analytics to optimize and report on key 

website metrics (conversion rates, session duration, retention and more).  

● Monitor organic rankings, traffic, and overall performance  

● Full ownership over the SEO field in the company - share knowledge, remain 

up to date with SEO tools, industry trends and changes, facilitate training  

● Conduct deep-dive analyses and keyword research to support dentsu's clients  

● Support client pitches  

● Optimize website content  

 Job Requirements: 

  



● 2-3 years of experience in SEO roles - a must  

● B.A. / B.Sc. or equivalent degree  

● Strong analytical thinking  

● Experience in Excel and Google Sheets  

● Extensive knowledge of Google tools (Search Console, Google Analytics, 

Keyword Planner) and SEO research and auditing tools (SEMRush, SimilarWeb, 

Screaming Frog, etc.)  

● Fluent in Hebrew and English – must; other languages – advantage  

● Experience working with global clients - advantage  

● Experience in ASO - advantage  

● Experience in writing and editing content - advantage  

● PPC background – advantage  

● Familiarity with HTML, CSS, JavaScript and code structure in relation to SEO – 

advantage  

Please send your CV in English and mention job title (SEO Specialist) to:  

 Jobs.Israel@dentsu.com 

  

 Strategic Planner 

Dentsu Israel is looking for a Strategic Planner, a special blend of creativity and analytical skills, 

to join our team in Tel Aviv. Dentsu is one of the largest media, advertising  

 and digital groups in the world, with offices in over 145 countries. 

 What are your responsibilities? 

Creating strategies grounded in deep understanding of business fundamentals and fueled by 

powerful insights that help our clients grow their business and win. Leveraging data of all sorts to 

build powerful arguments that de-risk new horizons and build confidence for bold decision  

 making.   

● Develop and refine the skill sets foundational to the strategy discipline, data discovery, 

consumer research, cultural analysis, brand and media strategy, brief writing, etc.  



● Serve as a source of data and analysis on brand and consumer issues for both clients and 

dentsu team members  

● Uncover and curate actionable consumer insights in collaboration with analytics, 

research, and brand teams  

● Help define the clients’ strategy (objectives, audiences, messaging, platforms) in 

collaboration with client and media teams  

● Working alongside paid media team to define and achieve annual acquisition and 

requisition targets and budgets  

● Foster strong relationship with marketing clients to help them create impact  

● Thrive in a collaborative work environment in which ideas are sharpened together  

● Proactively seek out for opportunities to make the work (and the world) better  

  

  

  

 Job Requirements: 

● Bachelor's degree from a leading university  

● 1-2 years of experience in strategic planning in advertising / consulting firm / brand 

management / legal / research  

● Work experience as research assistant/ teaching assistant in university - an advantage  

● Fluent English – Must  

● Understanding of the online advertising industry and a passion for communication, 

advertising and media industries  

● Constant learning mindset with strong self-learning abilities   

● Strong project management skills and meticulous attention to details.  

● Ability to prioritize, deliver and execute in fast-paced environment  

● Strong written and communication skills  

● Effective time-management skills - Must be able to prioritize and meet deadlines  

 Please send your CV and mention job title (Strategic Planner) to: Jobs.Israel@dentsu.com 

  

  



Ad Ops Analyst (Ad operations) 
 
What are your responsibilities? 
-Manages day to day trafficking of digital campaigns to achieve expected performance 
targets across various platforms: Google, Facebook, Taboola, Outbrain, Bing, Linkedin, Tiktok. 
-Owns implementation of Ad Ops recommendations and is responsible for troubleshooting 
-Ensures campaigns are set up correctly and ad creative are in the correct format 
-Proactively reviews and manages client data to ensure optimal performance on all 
campaigns 
-Tracks and reports on campaign results, gathers data analysis and participates in weekly 
calls 
 
Job Requirements: 
-Bachelor's degree or equivalent. 
-Fluent English 
-Strong project management skills and meticulous attention to details. 
-Ability to prioritize, deliver and execute in fast-paced environment 
Strong written and communication skills 
-Effective time-management skills - Must be able to prioritize and meet deadlines 
-Understanding of the online advertising industry - advantage 
 

Please send your CV and mention job title Ad Ops Analyst to: Jobs.Israel@dentsu.com 

 

We are hiring - Account Manager - Global Clients  

Who are we looking for? 

We are looking for an experienced Account Manager to complete our team who has a 
deep understanding of client management and online marketing. 

What are your responsibilities? 

You are taking responsibility over your client's online presence and account, 
developing outstanding online marketing strategies and building digital campaigns. 

As we work face-to-face with our global clients, we highly value the ability to take great 
care of client communication and relationships. 

Together with your team you will be in charge of a continuous improvement and 
optimization of the activity and monitoring of the performance. 

 

Job Requirements: 

• Bachelor's degree in an analytical field of study 
• Fluent English ( speaking, reading, writing) - Must, Fluent Hebrew- Advantage    
• 2+ years client management experience - Must 
• Understanding of B2B marketing processes - Advantage  
• Experience in preparing and presenting client presentations 
• Hands on experience with digital platforms, PPC- advantage 
• Strong analytical skills, high level of Excel  
• Strong written and communication skills. 
• Experience working within a team  
• Excellent organization and interpersonal skills. 

mailto:Jobs.Israel@dentsu.com


 

Please send your CV and mention job title (Account Manager - Global Clients) to: 
Jobs.Israel@dentsu.com 

 

 

Account Strategist 
 

Responsibilities: 
• Hands-on management of large-scale advertising campaigns, across multiple 

platforms, such as Google, Facebook, Taboola and others 

• Data analysis: analyzing complex data sets and extracting actionable insights 

• Market Research: competitive landscape analysis, be an industry expert 
• Manage on going communications with our clients 

• Be an Online Marketing expert and a trusted adviser to our local and global 
customers 

• Eat and drink Social media trends and advertising tools. 

 
Job Requirements: 
 

 
• Bachelor's degree in exact sciences from a leading university (a dual B.Sc./B.A. 

preferred)  
• Proven strong analytical skills 
• Fluent English – Must; Additional languages – an advantage  
• Proficiency in using MS Office suite (particularly Excel) and able to quickly 

comprehend and master computer software and new interfaces. 
• Ability to handle fast-paced environments with effective time-management 

skills. Must be able to prioritize and meet deadlines. 
• Ability to work both alone or as part of a team and respond to situations rapidly, 

whilst maintaining a meticulous attention to details. 
• No previous online-marketing experience required 

 

Please send your CV and mention job title (Account Strategist) to:    
Jobs.Israel@dentsu.com 

 

 

Digital Media Planner  
 

Who are we? 

dentsu Israel is a data-driven media company and a part of dentsu international, 
one of the biggest Advertising and Media groups in the world (one of the Big6), 
with 46,000 employees and over 143 offices around the world.  
 

Who are we looking for? 

We are looking for a talented Digital Media Planner to join us and manage one 
of the leading e-comn clients in Israel ! 
 

Responsibilities 

mailto:Jobs.Israel@dentsu.com
mailto:Jobs.Israel@dentsu.com


 

 

• Managing and optimizing online marketing campaigns. Analyzing data to 
maximize revenue opportunities and reach campaign objectives 

• Manage the direct media buying process, including planning, execution, 
analyzing, and reporting. 

• Take end-to-end ownership of campaign implementation, launch, and work on 
optimization of large-scale Programmatic Media Campaigns with the marketing 
analysts 

• Working with high scale advertising accounts and clients  
• Budgeting & account planning, tracking and summarizing media plans and 

reports 
• Negotiating best deals with media representatives. 
• Maintaining ongoing relationships with strategic clients, including advertising 

agencies, media agencies, and direct clients. 

Job Requirements:  
• B.A \ B.Sc. or equivalent degree, preferable in marketing/communication 
• 1-2 years of experience in client management in a large scale, multi-

department/brand client or as a media planner/supervisor is a must 
(preferred in the digital/advertising agency) 

• Hands-on experience in PPC - advantage 
• Excellent verbal communication, written communication, and 

presentation skills  
• Must be able to deliver and act in a fast-paced environment under 

pressure and show dedication to client services 
• Strong team player, and self-starter with a can-do spirit 
• Passionate and enthusiastic about Digital marketing   
• Fluent in English and Hebrew  

 
Please send your CV and mention job title (Digital Media Planner) to: 
Jobs.Israel@dentsu.com 

 

Junior Account Manager 
 

Who are we looking for? 

We are looking for a junior Account Manager to complete our team who has an 
understanding of client management and online marketing. 
 

What are your responsibilities? 

You are taking responsibility over your client's online presence and account, 
developing outstanding Online Marketing strategies and building digital campaigns.  

As we work face-to-face with our global clients, we highly value the ability to take 
great care of client communication and relationships. 

Together with your team you will be in charge of a permanent improvement and 
optimization of the activity and monitoring of the performance.  

mailto:Jobs.Israel@dentsu.com


 

Job Requirements: 

• Bachelor's degree (preferably in an analytical field of study)  
• Native English or high proficiency - Must.  
•  At least 1 year of client management experience   
• Experience in preparing and presenting client presentations 

• Hands on experience with digital platforms, PPC- advantage  
• Strong analytical skills 
• Strong written and communication skills. 
• Experience working within a team – a must  
• Excellent organization and interpersonal skills. 

 

Please send your CV in English and mention job title (Junior Account Manager) to:   

Jobs.Israel@dentsu.com 

 

 

 Junior Data Engineer  
 

Who are we? 

Dentsu Israel is a global digital performance Marketing company. We manage 
high scale global multi-dimensional marketing activities for high profile, big 
brands. 
  
Who are we looking for? 

If you are interested in sharpening your data engineering skills, want to dive into 
the world of cloud computing, and are interested in large scale analyses - we 
want you! 
  
What are your responsibilities? 

The Junior Data Engineer’s role will be focused on working with the data 
analysis and client management teams to define, develop, maintain, and scale 
up data solutions in support of our clients’ activities. The position entails 
ownership of the data ETL processes, including understanding of the business 
context, data methodologies and architecture, sanity checks, maintenance 
etc.  Responsibilities include: 

• Development, testing and maintenance of data pipelines and 
architectures in a cloud based environment 

• Development and implementation of data models, transformations and 
algorithms in support of high scale and complex digital marketing 
activities, including fusion of different data sources into a single data 
model. 

• Working closely with our data analysts and their clients in order to 
identify data needs, draw up specifications, and deliver easily accessible 
data and insights 

• Development of workarounds to ad hoc data and analysis problems, 
using “out of the box thinking” 

mailto:Jobs.Israel@dentsu.com


• Development of internal databases using 3rd party data for integration 
with client data 

Requirements:  
• Bachelor's degree in an analytics field such as economics, statistics, 

engineering, or equivalent - mandatory. 
• Proven hands-on experience with python (can be an academic or project 

based) 
• Understanding of basic data structures, models and databases.  
• Excellent problem solving and troubleshooting skills 
• Experience in working with cloud-based data solutions, particularly GCP 

- an advantage 
• Fluent English (such as reading and writing technical documentation)  

Please send your CV in English and mention job title (Junior Data Engineer) 
to:   Jobs.Israel@dentsu.com 

 
 
Marketing Analyst 
 
Responsibilities: 
-Data analysis – Analyzing complex data sets and extracting actionable insights. 
-Market Research – competitive landscape analysis. 
-Hands-on management of large-scale advertising accounts across multiple platforms. 
-Communicating with leading customers by email, phone and face-to-face meetings. 
-Being an online marketing expert and a trusted adviser to our local and global customers 
-Keeping up to date with social media trends and advertising tools. 
 
Job Requirements: 
-B.A. degree 
-A very high level of Excel (Statistical tests, correlations, Pivot, Vlookup) 
-A passion for analysis. 
-Ability to handle fast-paced environments with effective time-management skills. Must be 
able to prioritize and meet deadlines 
-Ability to work both alone or as part of a team and respond to situations rapidly, whilst 
maintaining a meticulous --Attention to detail 
-Strong written and communication skills 
-Fluent English and Hebrew. 
-Understanding of the online advertising industry 
 
Please send your CV in English and mention job title (Marketing Analyst) 
to: Jobs.Israel@dentsu.com 

 

SEO Specialist. 

Job Description: 
• Hand on management of SEO activities 

• Develop and execute SEO/ASO strategies for leading clients in Israel 
and abroad 

• Assist our clients in scaling up their organic traffic and improving its 
quality 

• Work alongside performance teams to achieve our clients’ business KPIs 

mailto:Jobs.Israel@dentsu.com
mailto:Jobs.Israel@dentsu.com


• Monitor daily performance metrics to understand SEO performance and 
adjust accordingly to continue to optimize. 

• Use analytical tools such as Google Analytics to optimize and report on 
key website metrics (conversion rates, session duration, retention and 
more). 

• Monitor organic rankings, traffic, and overall performance 

• Full ownership over the SEO field in the company - share knowledge, 
remain up to date with SEO tools, industry trends and changes, facilitate 
training 

• Conduct deep-dive analyses and keyword research to support dentsu's 
clients 

• Support client pitches 
• Optimize website content 

Job Requirements: 
 

 

• 2-3 years of experience in SEO roles - a must 
• B.A. / B.Sc. or equivalent degree 

• Strong analytical thinking 
• Experience in Excel and Google Sheets 
• Extensive knowledge of Google tools (Search Console, Google 

Analytics, Keyword Planner) and SEO research and auditing tools 
(SEMRush, SimilarWeb, Screaming Frog, etc.) 

• Fluent in Hebrew and English – must; other languages – advantage 
• Experience working with global clients - advantage 
• Experience in ASO - advantage 

• Experience in writing and editing content - advantage 

• PPC background – advantage 

• Familiarity with HTML, CSS, JavaScript and code structure in relation to 
SEO – advantage 

Please send your CV in English and mention job title (SEO Specialist) to: 
Jobs.Israel@dentsu.com 

 

 

Strategic Planner 

Dentsu Israel is looking for a Strategic Planner, a special blend of creativity and analytical 
skills, to join our team in Tel Aviv. Dentsu is one of the largest media, advertising and digital 

groups in the world, with offices in over 145 countries. 

What are your responsibilities? 

Creating strategies grounded in deep understanding of business fundamentals and fueled 
by powerful insights that help our clients grow their business and win. Leveraging data of 
all sorts to build powerful arguments that de-risk new horizons and build confidence for 
bold decision making.   

mailto:Jobs.Israel@dentsu.com


• Develop and refine the skill sets foundational to the strategy discipline, data 
discovery, consumer research, cultural analysis, brand and media strategy, brief 
writing, etc. 

• Serve as a source of data and analysis on brand and consumer issues for both 
clients and dentsu team members 

• Uncover and curate actionable consumer insights in collaboration with analytics, 
research, and brand teams 

• Help define the clients’ strategy (objectives, audiences, messaging, platforms) in 
collaboration with client and media teams 

• Working alongside paid media team to define and achieve annual acquisition and 
requisition targets and budgets 

• Foster strong relationship with marketing clients to help them create impact 
• Thrive in a collaborative work environment in which ideas are sharpened together 
• Proactively seek out for opportunities to make the work (and the world) better 

Job Requirements: 

• Bachelor's degree from a leading university 
• 1-2 years of experience in strategic planning in advertising / consulting firm/brand 

management / legal / research 
• Work experience as research assistant/ teaching assistant in university - an 

advantage 
• Fluent English – Must 
• Understanding of the online advertising industry and a passion for communication, 

advertising and media industries 
• Constant learning mindset with strong self-learning abilities  
• Strong project management skills and meticulous attention to details. 
• Ability to prioritize, deliver and execute in fast-paced environment 
• Strong written and communication skills 
• Effective time-management skills - Must be able to prioritize and meet deadlines 

Please send your CV and mention job title (Strategic Planner) 

 to: Jobs.Israel@dentsu.com 
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digital turbine 

 

 

Digital Turbine is the largest independent mobile growth platform and levels up the landscape 
for advertisers, publishers, carriers, and OEMs. By integrating a full ad stack with proprietary 
technology built into devices by wireless operators and OEMs, Digital Turbine supercharges 
advertising and monetization. As a titan of ad tech, we simplify mobile growth and 
monetization for publishers and advertisers.  The company is headquartered in Austin, Texas, 
with global offices in New York, Los Angeles, San Francisco, London, Berlin, Singapore, Tel 
Aviv, and other cities serving top agency, app developer, and advertising markets. Listed on 
Deloitte Technology Fast 500 for six consecutive years since 2015 and winner of Austin 
Chamber of Commerce’s Company Culture in 2020. 

 

 

https://www.digitalturbine.com/ 
 
 
 
Student QA Engineer 
Digital Turbines’ App growth platform delivers innovative products and experiences to mobile 
advertisers and publishers. As a leading monetization and mediation platform, we work with 
today’s most successful publishers and advertisers to help elevate the mobile economy in a 
user-friendly and positive way. We are always on the lookout for resourceful, intelligent, 
driven talent globally to add value to its business across disciplines and aims to be not just a 
next job, but a place where employees make their careers. 
Digital Turbine is looking for a Student QA Engineer to join our QA team. 
Your responsibilities: 
Taking a major part in the quality assurance processes throughout all phases – design, 
development, integration, and release to deployment while meeting schedules, quality 
objectives, and project goals. 
Providing test results and product feedback to expedite processes and product 
improvements.  
Your qualifications:  
Ability to research technical issues 
Excellent attention to detail and dedication to quality 
Excellent verbal and written skills in English 
Ability to work in a dynamic environment with challenging timelines 
Team player and a fast, independent learner 
Familiar with browsers - Chrome\Safari\Firefox\Explorer 
Familiarity with Java, Selenium, HTML, CSS 
 
Student Full Stack Developer 
Digital Turbines’ App growth platform is looking for a Student Full Stack Developer. If you are 
a fast learner, an outside-the-box thinker and eager to make an impact - your place is with us! 
Your responsibilities will include the design and development of our next-generation solutions. 
This is a great opportunity to join our R&D Team, working with the latest technologies and 
help build advanced systems using state-of-the-art JavaScript technologies.  
Your Responsibilities:  
Work with cutting-edge JavaScript technologies. 
Responsible for the design and development of the company’s next generation solutions. 
Work closely with the product team and build a roadmap for future plans.  
 Your Qualifications: 
Computer Science Student  
Passionate about UI/UX 
Experience with software development (Client: React.js/Angular, Server: Node.js) - an 
advantage 

https://www.digitalturbine.com/


Familiar with OOP, FP, Design Patterns – an advantage 
Experience with JavaScript/ES6/TypeScript  – an advantage 
Experience with Kubernetes – an advantage 
Experience with MySQL, MongoDB, Druid, Cassandra – an advantage 
Independent, fast learner and highly motivated 
Team player, patient and adaptive to changes 
Creative thinker with excellent communication skills 
 
Student Tech Operations  
 
Fyber - a Digital Turbine Company is looking to hire a highly-skilled and tech-savvy Tech 
Operations Student to join our growing Tech organization. 
 
A strong candidate must be able to demonstrate a sense of responsibility, flexibility, 
dedication to high-quality standards, attention to small details, and have a combination of 
technical, consulting and project management skills. 
 
If you are looking to join a leading company in the fastest-growing industry around, then this is 
the perfect opportunity for you. 
 
Your responsibilities: 
Tracking engineering teams’ sprint status and data and creating a reporting mechanism to 
provide transparency to upper management 
Assisting to define, manage and track KPIs and quarterly goals for the Tech department 
Preparing analysis to derive insights and make informed recommendations 
Identifying and driving critical initiatives to improve efficiencies within the department 
Tracking and managing the Tech budget, including invoice approvals and day-to-day work 
with the Accounting department 
Working closely with various interfaces such as Engineering leads, Product, Finance, Legal, 
OIT, etc. 
Evaluating, driving and initiating best practices in the Tech organization 
 
Your qualifications:  
Economics, Industrial Engineering or Business Administration student with a track record of 
excellence 
At least 3-4 semesters left until graduation 
Excellent English skills, written and verbal - a must 
Strong analytical, organizational, communication, and planning skills 
Experience in visualizing and presenting data insights 
High proficiency with Gsuite and Office (Excel) 
Ability to work in a fast-paced environment, build and implement processes while 
collaborating with multiple stakeholders 
Independent, problem-solver, self-organized and self-learner 
Familiarity with project management tools (Jira, Monday, etc.) and BI tools (Sisense, Tableau, 
etc.) - an advantage  

 
 

 

 



Genesys® 
 

 

Every year, Genesys® orchestrates more than 70 billion remarkable customer experiences 
for organizations in more than 100 countries.  Through the power of our cloud, digital and AI 
technologies, organizations can realize Experience as a Service at scale.   The Genesys 
Israeli R&D center embraces a startup mindset in a big corporation, enabling a work 
environment rich in office culture, visibility and personal ownership. The advantages of a 
small group within a well-established company, promotes critical questioning, innovation and 
continuous progress. 

 

 

https://www.genesys.com/ 

 

 

https://genesys.referrals.selectminds.com/ 
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Honeycomb 
 

 

פיתוח, ייצור  שנים, לאורך השנים דקסל עוסקת בפעילות   50-דקסל הינה חברת תרופות אשר קיימת למעלה מ
ושיווק תרופות בארץ ובעולם, דקסל מאמינה בחדשנות טכנולוגית ומשקיעה רבות במחקר ופיתוח ועוד יותר  

 מדינות בכ  36-מוצרים אשר נמכרים בכ 60-בהון האנושי. דקסל מייצרת למעלה מ

 

 

https://honeycombinsurance.com/ 

 

 

#Full stack Developer: 
What You’ll Do: 
- Join our founding engineering team to develop Honeycomb's best-in-class products. 
- Own features from frontend to backend - develop in an agile environment. 
- Build the core micro-services, the foundation of our product and internal platforms. 
 
Basic Requirements: 
- Computer Science/ engineering student/ graduate  
- Highly motivated, eager to learn new things on a daily basis 
 
Nice to Have: 
- 1+ years (mid-level) working with Angular and Nodejs. 
- 1+ years working on NoSQL like MongoDB. 
- Familiar with Firebase, GCP services like pub/sub, Google Function, etc.  
 
#Back end Developer: 
What You’ll Do: 
- Join our founding engineering team to develop Honeycomb's best-in-class products. 
- Own the backend that feeds our products and internal platforms. 
- Integrate and maintain countless vendor apis 
 
Basic Requirements: 
- Computer Science/ engineering student/ graduate  
- Highly motivated, enjoy working on complex integration and sophisticated product 
 
Nice to have : 
- Experience working with Nodejs or Java 
- Experience working on NoSQL like MongoDB. 
- Familiar with Firebase, GCP services like pub/sub, Google Function, etc. 

 

https://honeycombinsurance.com/


HP 

 

results-https://jobs.hp.com/search / 

 

Mechanical engineer – Student 
Three – year university students who are working in a technical internship role at HP during 
their study and in summer breaks between university semesters. 
Nes Ziona, Center District, Israel 

 

Physicist student 
BSc or MSc Physics Student 
 
Ability to work independently within a highly collaborative team 
 
Excellent communication and interpersonal skills. 
 
Knowledge in preparing reports – An advantage 
Nes Ziona, Center District, Israel 

 

Industrial Engineering Student- Marketing Team 
2nd/3rd year B.Sc Student in Industrial Engineering 
Nes Ziona, Center District, Israel 

 

Maintenance Specialist 
B.Sc. in Engineering (mechanical electricity or electronics) or Practical Engineering with 
relevant experience in Equipment Maintenance  
Typically 2 to 4 years experience for Practical Engineering or junior as B.Sc. in Engineering. 
Kiryat-Gat, South District, Israel 

 

https://jobs.hp.com/search-results/
https://jobs.hp.com/search-results/
https://jobs.hp.com/search-results/


Imubit 
 

 

Imubit's world-class scientists have invented the first Deep Learning algorithms for optimal 
control of industrial manufacturing plants.  The algorithms are improving yield and reducing 
pollution in several of the facilities of Fortune-500 customers.  They are now being scaled 
through what is aimed to become the largest software platform the manufacturing industry 
has ever known. 

 

 

https://imubit.com/ 

 

 

https://imubit.com/careers/co/israel/all/ 

 

https://imubit.com/
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Infineon 
 

 

Infineon Israel is a wholly owned subsidiary of the global Infineon Technologies corporate.  In 
our Israeli site, established more than 20Y ago, we developed a new and revolutionary 
charge-trapping based non-volatile memory (NVM) technology.  Since then, we’ve been 
designing and developing the most advanced NVM products and embedded macros with 
high-speed interfaces, advanced security features and integrated additional features (analog 
and digital).  The products we develop in Israel serve the automotive, industrial and IOT 
markets, enabling Infineon to take leadership position in all these segments.  In Infineon Israel 
we are working with the most advanced design and verification flows as well as with the latest 
tools available in today's competitive market. We are looking for top talents in the fields of 
Digital Design and Verification, Timing experts, Physical design, Analog/Circuit Design and 
real-time Firmware (software) engineers. We are also looking for you, excellent graduate, to 
grow aside our industry world experts, learn and widen your knowledge and become part of 
our Infineon Israel family 

 

 

 

https://www.infineon.com/ 
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infinitylabs 
 

 

את מסלולי ההכשרה   2014חברת מחקר ופיתוח המפעילה מאז  Infinity Labs R&Dאנחנו 
מתבססים על שיטת לימוד  המובילים בישראל לתפקידים טכנולוגיים בהייטק. מסלולי ההכשרה שלנו 

. השיטה מציעה  Infinity Mentored Social Learning (IMSL™️)פורצת דרך שפיתחנו, הנקראת 
למידה אינטנסיבית ומעמיקה של העקרונות והארכיטקטורה של עולם התוכן וסביבת העבודה בכל  

 Techי על ידי ברמה גבוהה מאוד וליוו  Hands-Onמסלול נבחר, עבודה על ידי ביצוע פרויקטים 
Leaders   ,מקצועיים החולקים עם המשתתפים את הידע והניסיון שרכשו במהלך הקריירה שלהם

 והמדמים עבור המשתתפים כל יום למידה ליום עבודה אמיתי בהייטק. 
 

 

https://infinitylabs.co.il/ 

 

 

 

אין צורך בניסיון   - המשרה: חברת מחקר ופיתוח מובילה מחפשת בוגרי תארים למשרות בהייטק ם ש
מחפשת את הא/נשים הבאים לתוכנית ההכשרה   Infinity Labsקודם. תיאור המשרה: חברת  

היוקרתית והמצליחה בישראל. מדי שנה אנחנו בוחרים קומץ מועמדים ללא ניסיון בפיתוח תוכנה,  
ת הדרך לקריירה מצליחה במקצועות הנחשקים ביותר בהייטק הישראלי. ההכשרה וסוללים להם א

ניתנת ללא עלות למתאימים ומתקיימת בסביבת צוות פיתוח אורגני כבר מהיום הראשון חושבים  
  2022שאתם מתאימים? הגישו קורות חיים עכשיו והתחילו את קריירת ההייטק שלכם כבר בשנת 

ים ואפשרויות פיתוח אישי ומקצועי למתאימים/ות. *לא נדרש ניסיון  דרישות המשרה: *תנאים מעול
הכשרה למשרה על חשבון החברה. *אפשרות למלגות קיום בזמן ההכשרה *שנתיים   - קודם בתכנות 

 . עבודה בשכר כחלק אינטגרלי מההכשרה * המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד 
 

https://infinitylabs.co.il/


innovid 
 

 

טכנולוגית מורכבת שעל גביה  אינוביד היא חברת תכנה בעולמות הפרסום הדיגיטלי. פיתחנו פלטפורמה 
הלקוחות שלנו )כמו דיסני, מקדונלדס, סמסונג ועוד(, יכולים לנהל את כל הקמפיינים הפרסומיים שלהם, בכל  

מקום דיגיטלי ובכל מכשיר, ובמיוחד בתחום החדשני של פרסום על גבי טלוויזיות חכמות.   מפתח תוכנה  
רך העסקי, דרך כתיבת הקוד, גיבוי בטסטים, העלאה  באינוביד מוביל משימות מקצה לקצה, החל מהצו

לפרודקשן ואחריות על איכות הקוד. מדובר בעבודה עם מגוון רחב של טכנולוגיות, מהמתקדמות בשוק. אינוביד  
 היא אחד מבתי הספר הטובים ביותר היום בתעשייה בהנדסת תוכנה. 

 

 

https://www.innovid.com/ 

 

 

Software Engineer - A B.Sc. in computer science or a related discipline At least 2 
years of software development experience Experience with development of online, 
cloud based SaaS products Good knowledge of SQL Experience with Big Data 
development – an advantage Experience with web server or client side development 
– an advantage Experience with Linux in a production environment – an advantage 
Experience in Scala, Java, JavaScript (Angular, React and Node.js) – an advantage 
Experience with large scale performance issues and database work – an advantage 
Must have a passion for technology and quality Good analytical and communication 
skills Appreciation of deadlines is essential. Software Engineer - Student Position - 
Studying towards a B.Sc. in computer science or a related discipline, completed the 
second year or more Software development experience- an advantage  Experience 
with development of online, cloud based SaaS products- a big advantage  Must have 
a passion for technology and quality Excellent analytical and communication skills 
Appreciation of deadlines is essential 

 

https://www.innovid.com/


Intuit 
 

 
היא ענקית פינטק אמריקאית, שפתרונותיה הטכנולוגיים משפרים את התנהלותם  Intuitחברת 

 הפיננסית של עסקים ואנשים פרטיים ברחבי העולם. 
סקוט קוק ייסד את אינטואיט לאחר שראה את אשתו נוברת בדפי חשבונות מתוך   1983בשנת 

 40קופסת נעליים ואמר לעצמו ״חייבת להיות דרך טובה יותר לניהול כלכלת הבית.״ כיום, כמעט 
מיליון   100-שנים לאחר מכן, אינטואיט שפרה וממשיכה לשפר את החיים הפיננסיים של כ

 מיליארד דולר.  9.6-הסתכמו בכ  2021-השנתיות שלה בלקוחות וההכנסות 
  15,000יבשות, צוות של כמעט  5מדינות המפוזרות על פני  9-כיום יש לאינטואיט סניפים ב

 מדינות. 180-עובדים והחברה נותנת שירות למשתמשים ביותר מ
נחשב מרכז הפיתוח של אינטואיט בישראל הוא המרכז השני של החברה מחוץ לארה”ב, והוא 

, וקיימות בו קבוצות  machine learning-למוביל עולמי בחדשנות בתחומי המובייל, האבטחה וה
מחקר ופיתוח בטכנולוגיות מתקדמות, בייחוד בתחומי הדאטה. במרכז, הממוקם בפתח תקווה, 

 עובדים ובשנה הקרובה צפויה גדילה משמעותית. 309-עובדים כיום כ
 

 mit.comor_basson@intuקבלת מידע עבור משרות פנויות מייל ל
 

mailto:mor_basson@intuit.com


Itworks 

1) Software Quality Engineer Internship- Student position (Ra'anaana) 
Develop automated tests using automation infrastructure with the Python and Red Hat 
Ansible Automation Platform languages 

Develop and maintain automation jobs using Jenkins 

Design test cases and carry out manual tests 

Write clear and accurate bug reports 

Help the open source community develop an automation testing framework and enhance the 
coverage by adding more tests to the existing suite 

Participate in the design sessions of the offering side by side with developers and project 
managers to scope and prioritize new features and propose appropriate test strategies 

 דרישות 

Currently enrolled in a bachelor of science or master of science degree program with up to 1.5 
year(s) of studies remaining before graduation 

Knowledge of the Linux or UNIX operation systems 

Coding abilities using Python, Java, or shell 

Experience with software development life cycle (SDLC), agile, and waterfall development 

Solid written and verbal communication skills in English 

Knowledge and understanding of networking layers 3-5 

2) Junior Software Engineer- Full time position (Herzilya) 
Description 

Are you looking for top edge technologies Company ? 

Do you want to make your mark in the world of intelligent and connected devices of a range 

of end markets, including mobile, consumer, automotive, robotics, industrial and IoT ? 

Our team is the place for you ! 

As a SW engineer, you will: 

Work with the newest technology worldwide 

Be part of a highly-skilled Software Technical team 



 

 

As a SW engineer you will be engaged with a wide range of concepts, including : 

 

Research and development of algorithms and optimizations in favor of accelerating 

software performance for scalar and Vector DSP . 

Definition and implementation of C/C++ language extensions 

DSP Architecture definition and enhancements 

Use, improve and contribute to Open Source projects used by millions of developers 

Benchmark and performance optimizations for our customers 

 

Requirements 

B.Sc / M.Sc in Computer Science / Software Engineering / Computer Engineering from an 

acknowledged University. 

Team player with good communication abilities . 

Fast and eager learner 

Good at problem analysis and task planning 

Experience in developing in C and C++ for embedded system 

Best regards, 

Lian Mansour 

Talent Acquisition Team Lead 

M: +972 525758739    E: Lian@itworks.org.il 

 

mailto:Lian@itworks.org.il


KLA 

 

 

KLA   היא מובילה טכנולוגית וחלוצה עולמית בבקרת תהליכים לתעשיית השבבים והמוליכים למחצה. החברה

 (IC’s) מעגלים משולבים ,(reticles) מסכות ,(wafers) מתמחה בפיתוח של מערכות ושירותים לייצור ווייפרים

מרחיבה את טווח   KLA עם הרכישה האחרונה של חברת אורבוטק .(Packaging)) ומארזים (של שבבים

ההגעה שלה בשרשרת ערך האלקטרוניקה העולמית ומוסיפה לפרוטפוליו גם טכנולוגיות משלימות בתחומי  

העוצמה של החברות הממוזגות, בשוק העולמי בכל   .(FPD) והמסכים השטוחים (PCB) המעגלים המודפסים

 .אחד מקווי המוצרים ובתחום השירות אפילו עצום עוד יותר 

 

liron.jakobi@orbotech.com 

 

 

Operational Excellence Student  

https://kla.wd1.myworkdayjobs.com/Israel/job/Yavne-Israel 

The best student job ever! we will give you the ability to develop process improvement 

thinking and methodological skills, work across all Operations departments and support 

business success. 

You will be a part of a team that helps design the organization’s excellence culture and 

pushes forward 

We are looking for someone who is: 

• People person - Can talk to anyone 

• Thrives on challenges and looking for improvements opportunities 

• Confident to train in front of a crowd 

• Has a high-level English 

• Can support our Operational Excellence Share-point and excel based infrastructures 

• 3rd-year Industrial engineer student (Proficiency in Information Systems) 

Advantage: 

• Experience with Lean methodologies principles & Tools 

• Experience with Problem-solving tools (For example “A3”) 

 

 

Application Student 

https://kla.wd1.myworkdayjobs.com/Israel/job/Yavne-Israel 

Job Description 

Responsibilities 

• Working in a versatile and energetic R&D Application team 

• Mastering a complex process and machine operation and customization 

• Leading integrations and implementations of new technologies/features, internally and at the 

customer’s site 

• Identifying customer needs from the system and translating them into specifications 

• Integrate new features to maximize customer satisfaction 

• Leading the qualification and beta-testing of new machines 

• Define experiments, results analysis, presentations and leading matrix work accordingly 

• Preparing demos, participate in training, writing technical documents and reports 

• Support Filed Activities – Pre-Sale (evaluations and benchmark tests) and Post-sale and 

support customer support engineers 

• Assisting with machine evaluations and testing 

• Travel to customer site (abroad) might be relevant after a while 

mailto:liron.jakobi@orbotech.com


Minimum Qualifications 

• B.Sc. Student in the field of Electronics/Mechanics / Bio-Medical/ Physics/ Material 

engineering 

• At least 1.5 years until graduation 

• Availability to work at least 25 hours a week (preferably more) 

• Good system understanding and technical affiliation 

• Good interpersonal communication skills 

• Ability to work well under pressure 

• Maintaining a proactive, problem solving attitude 

• Productive working independently and as part of a team  

• Willingness to travel abroad- advantage 

 



KPMG 

 

KPMG   ,סומך חייקין ידועה בהיותה מקום נהדר לעבוד בו ולבנות קריירהKPMG   מספקת שירותי

ביקורת, מס וייעוץ לארגונים בתעשיות החשובות ביותר של היום. הצמיחה שלנו מונעת על ידי מתן  

  תוצאות אמתיות עבור הלקוחות שלנו. היא באה לידי ביטוי גם בתרבות שלנו, המעודדת פיתוח אישי,

 KPMG Somekh Chaikin's ESG consulting-----סביבת עבודה ייחודית, מתגמלת, חדשנות ומצוינות  

team specializes in assisting the leading companies and organizations in the market with 

regards to their ESG   . 

 

https://jobs.kpmg.co.il / 

 

KPMG  מחפשת יועץ לתחום ניהול סיכונים חוצי גבולות (CROSS BORDER). 
 

מוסדות פיננסיים  , FATCA, CRS, QI ,המחלקה מייעצת ומלווה בתחום סיכונים מפעילות חוצי גבולות
 .ועוד FinTech השקעות, חברות מהגדולים במשק הישראלי ובעולם, לרבות בנקים, קרנות, בתי

 
 
 

 : התפקיד כולל
 

נהלי ותהליכי עבודה, לרבות   בנית ,FinTech ליווי וייעוץ בסיכונים מפעילות חוצת גבולות למוסדות פיננסיים ו 
מערכות מידע לדרישות הרגולציה, דיווחים לרשויות   הגדרת בקרות, בנית וניהול תכנית אכיפה וציות, התאמת

 .ללקוחות, ביצוע סקרים תפעוליים וסקרי ציות המס, הכנה וביצוע של הדרכות
 

ת פיננסיותהזדמנות מעולה להתפתח ולצמוח בתחום, להיחשף ולעבוד מול חברו    .מובילות 
 

 :דרישות
חובה -תואר במשפטים/ כלכלה/ חשבונאות/מנהל עסקים  . 

 FATCA/ CRS/ QI ניסיון והיכרות עם רגולציות 
חובה - שליטה גבוהה בשפה האנגלית  . 

יתרון -ניסיון מחברות פיננסיות  . 
יתרון  -היכרות וניסיון עם עולם הייעוץ/בנקאות/סיכוני ציות   

 

 

הזדמנות מצוינת להצטרף למחלקת ניהול סיכונים ולעסוק בליווי וייעוץ למגוון רחב של פרויקטים בחברות  
 וארגונים מסקטורים שונים, 

 
 להשפיע על תהליכים מהותיים בחברות מהגדולות במשק ולהיחשף לפעילויות מגוונות בעולמות שונים 

 
 דרישות: 

 חובה  -* תואר ראשון בחשבונאות/כלכלה/מנהל עסקים
 חובה  -* ניסיון של שנתיים 

 יתרון.  -* תואר שני
 *Excel- שליטה מלאה ב 

 * אנגלית ברמה גבוהה 
 אסרטיביות, עצמאות, יכולת למידה עצמית, יצירתיות ופרזנטטיביות  -* כישורים בולטים נדרשים 

 יתרון  -* ניסיון בתחום של ניתוחי נתונים 
 יתרון  -ביקורת פנימית *  תעודה אקדמית בתחומי ניהול סיכונים או

 

 

https://jobs.kpmg.co.il/
https://jobs.kpmg.co.il/
https://jobs.kpmg.co.il/


KPMG ממשלתי גדול( בתחום רגולציה,   מחפשת כעת יועץ/ת למחלקת רגולציה לעבודה אצל לקוח )משרד
 .התקשרויות ומכרזים

 
 :התפקיד כולל

 
 .משפטיים ניהול תהליכים עסקיים ומסחריים, עריכת הסכמים, מכרזים, תיחורים ומסמכים

 .ליווי וניהול משא ומתן עסקי
 ..מובילים ועוד התנהלות מול מנהלי פרויקטים טכנולוגיים, מול ספקים ומול בכירים במשרדי ממשלה 

י, עבודה מולהתפקיד מאפשר היכרות עם תהליכים בארגונים המובילים במגזר הציבור  ממשקים מרובים   
 .וחשיפה לפרויקטים מגוונים בתחום המסחרי/רגולציה

 
 :דרישות המשרה

 תואר ראשון במשפטים  *
שנים כעו 5-2ניסיון של  *  ד "

חובה  -רכש וכו'( ,ניסיון וידע משפטי בתחום המסחרי )דיני חברות, הסכמים מסחריים, ייצוג חברות *  
 יתרון  – (ועוד GDPR) ניסיון בתחום הגנת הפרטיות *

יתרון   -ניסיון בתחום המכרזים ו/או עבודה במשרד ממשלתי *  
יתרון  -היכרות עם תחומים טכנולוגים   *  

 

 

Come grow with us and join an expert team with extensive experience in one of the most 
developing and fascinating fields in the market! 
 
  
 
The role: 
 
Assisting companies to develop their ESG strategy and implement sustainability aspects in 
business activities. 
Assisting companies with editing and writing ESG reports and other related documents. 
Conducting assurance processes regarding ESG data according to international standards. 
Supporting companies in mapping and managing climate and environmental risks, including 
building mitigation plans. 
Supporting companies in developing ESG investment policies. 
Assisting companies in complying with regulatory provisions - local and international. 
Working with KPMG global member firms. 
 
Job requirements 
 
Relevant academic degree, such as in sustainability/environment/economics/business 
management - mandatory 
Excellent writing and phrasing skills in Hebrew and English 
Proficiency in Office 
Social, verbal, assertive abilities and customer oriented 
Ability to work independently 
Experience in consulting companies/government ministries - a plus 
Familiarity with the international reporting rules of ESG reports and sustainability - a plus 
Experience in climate risk management - a plus 
Experience in supporting and advising companies with carbon footprint calculation - a plus 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
KPMG הכלכלי שלנו מחפשת כעת יועצ/ת לתחום ליווי עסקאות להצטרף למחלקת הייעוץ. 

 
 .התפקיד כולל ניהול פרויקטים של ליווי עסקה, מתחילתה ועד סופה

 
ביצוע בדיקות נאותות,   ,התפקיד כולל ממשקים עם לקוחות, בניית מודלים עסקיים, בניית מצגות מנהלים

 .כתיבת דוחות בעברית ובאנגלית 
 

 :דרישות המשרה
 תואר ראשון בחשבונאות או תואר דומה  *

יתרון   –תארים נוספים בתחום המשפטי/עיסקי  *  
"ניסיון ממחלקה כלכלית במשרד רו * יתרון  –ח   

 הבנה עסקית הבנת וקריאת דוחות כספיים  *
 שליטה מעולה באקסל ובפאוארפוינט  *

נסי באקסל ניסיון בהתנהלות מול לקוחות וידע בבניית מודל פינ *  
 אנגלית ברמה גבוהה מאוד  *

 
 
 
 
 

 יועצ/ת במערך האסטרטגי 
פירמת ייעוץ אסטרטגי מובילה וצומחת בתל אביב מגייסת אנליסטיות ויועצות אסטרטגיות מצטיינות אם אתן  

רוצות להשפיע, לסייע לארגונים המובילים בישראל לבנות את האסטרטגיה שלהם, לעבוד עם אנשים מצוינים  
 שותפות משמעותיות בצוות אנחנו מחפשים אתכן! ולהיות 

 
 תיאור המשרה: 

 
 ניתוחי שוק ותחרות, בניית מודלים כלכליים 

 
 עבודה מול גורמים בכירים במגזר הפרטי והציבורי 

 
 

 דרישות: 
 בוגרות תואר ראשון בתחום כלכלי, ניהולי או מחקרי 

 
 עדיפות למצטיינות באוניברסיטאות מובילות 

 
 גבוהות  יכולות אנליטיות

 
 סקרנות, יכולת מחקר והסקת מסקנות 

 
 כושר ביטוי גבוה בכתב ובע"פ 

 
 יכולות ביצוע גבוהות 

 



lightricks 

 

Lightricks is a pioneer in innovative technology that leads to breakthrough moments 

throughout the creation process. On a mission to push the limits of technology to reimagine 

the way creators express themselves, the company brings a unique blend of cutting-edge 

academic research and design to every user experience. Lightricks’ suite of apps has over 

500 million downloads worldwide and has won numerous prestigious awards — including 

Apple’s App of the Year, the Apple Design Award, and both Apple and Google Play’s Best of 

the Year. 

 

udi@lightricks.com 

 

 :אנו מחפשים מגוון משרות פיתוח ומחקר לג׳וניורים, מיד וג׳וניורים ביניהן

Junioir software engineer- ios & android- We’re looking for promising, star-quality, juniors who 

are passionate about the craft of software engineering - just like us. People who believe that 

code is beautiful, but can still appreciate the realities of business and can deliver on a tight 

schedule in a dynamic environment. We’re talking about people who get excited about 

starting huge projects from scratch and even more excited when the finished products are 

finally in the hands of users all over the world. People who love learning, understand the 

value of teamwork and cherish the feedback of other talented developers. If you like applied 

math and algorithms, even better! 

 

Junior Backend engineer- Behind our chart-topping apps there’s an extensive backend 

operation that provides our products with core services. 

 

Our backend teams are responsible for building systems from the ground up that enables the 

multi-faceted business of Lightricks to function - from user authentication, through payment 

processing, to collecting, storing and processing millions of user events on a daily basis. 

 

If you’re a creative thinker and doer with experience in software engineering who wants to 

build incredible software and solve the hardest problems across our backend platform, while 

working alongside engineers at the top of their field, Lightricks is the perfect place for you. 

 

Development Summer internship - student- Lightricks creates award-winning apps - in the 

field of image, video and sound processing - used by hundreds of millions of content creators 

all over the world. 

 

Join Lightricks for a productive learning experience as a software developer. Come learn how 

we build products, how to collaborate on large-scale projects, and all the while - get to see the 

amazing work behind the scenes: design, algorithmics, optimizations, and user feedback. 

After several weeks of training, you will join one of the product teams and take part of what is 

happening behind the scenes of our award-winning apps. 

 

* Please make sure to include your course grades (GPA) * 

 

web developer- We are looking for experienced Web Developers to join our team. People 

who are as passionate about the craft of software engineering as we are. People who care 

about code quality and know how to balance it with productivity. If you are passionate about 

creative high quality, web products with the latest technology then we’re looking for you! 

 

You will be part of a team building Lightricks Store. Lightricks Store is a unique and dynamic 

mailto:udi@lightricks.com


Web platform that lets Product and Marketing teams publish and change web pages without 

the need for developers. Each member of our team is responsible for every aspect of our 

product - from software design and coding, to testing, code reviews and deployment to 

production. We are lean, agile and pragmatic and use it to build the most awesome, beautiful, 

performant and secure web applications. 

 

Android developer-As a Senior Android Engineer in the social platform team, you will be part 

of the core group that will build our Android social platform and be spearheading our effort of 

connecting between creators and bringing creativity to everyone. 

 

We’re looking for people who are passionate about the craft of software engineering - just like 

us. People who believe that code is beautiful, but can still appreciate the realities of business 

and can deliver on a tight schedule in a dynamic environment. We’re talking about people 

who get excited about starting huge projects from scratch and even more excited when the 

finished products are finally in the hands of users all over the world. People who love learning, 

understand the value of teamwork and cherish the feedback of other talented developers. If 

you like applied math and algorithms, even better! 

 

ios developer- Our most successful product, Facetune for iOS, is growing fast and we are 

looking for a new superstar engineering manager to lead one of its talented mobile 

development teams. 

 

The role requires to lead a small but growing team of talented engineers responsible for an 

amazing product while taking a key part in our strategic efforts to scale our product and 

technical department.  

 

On top of an excellent high level tech understanding, this role requires a combination of team 

play, good planning and execution skills, constant communication, people management 

experience and high motivation for facing exciting challenges.  

 

As part of being the manager of a growing small team, we are also looking for someone who 

can work hands on from time to time and escort the team “from the field” when needed, who 

does not flinch from getting exposed to unfamiliar technical territories and from diving into low 

level details. We also believe that high software architecture and design skills are highly 

important for an Engineering Manager in order to make correct decisions when coming to 

develop and maintain complicated systems and features. 

 

 

careers@lightricks.com 

 

 

 

mailto:careers@lightricks.com


Marvell 

 

In Marvell, we move, store, process and secure the world’s data with semiconductor solutions 

designed for Cloud Data Center, Carrier 5G, Automotive and Enterprise markets. 

Marvell® Technology Group, headquartered in Santa Clara, CA, has more than 6000+ 

employees worldwide. 

Marvell has two design centers in Israel, in Petah-Tikva and Yokneam, where innovative and 

differentiating technology is conceived.  

 

 

ykhalil@marvell.com 

 

1. Hardware Backend Engineer at Yokneam or Petach-Tikva (Junior position) 

The Backend Group is a global group, responsible for Physical Design and Implementation of 

high-end switching chips. Our job is to tape-out chips on time, while meeting the target speed, 

area, and power. The group has a high emphasis on quality, and is using cutting edge 

technologies on some of the largest, most complex chips in the industry 

Job Responsibilities: 

A successful candidate will join the Switching Backend team. Job responsibilities in the team 

include Synthesis, Place and Route and Sign-off of blocks, Power Network Integrity and Full-

Chip Timing closure, done in industry standard tools. 

Requirements: 

Bachelor’s degree in Computer Science, Electrical Engineering or related fields. 

 

2. Software Developer- Student position at Petach-Tikva (student position) 

 

The SW team needs a student position for scale out storage systems research and 

development including of rump-up of Continues Integration system that used as part of SW 

design cycle. 

Job Responsibilities: 

Student position for scaleout storage systems research and development including system 

level performance investigation. The candidate will responsible for Continues Integration 

systems development activities as part of SW design cycle 

 

Requirements: 

• Education: Third or above year student in Computer Science, Electrical Engineering or 

Applied Mathematics degree. 

• Good knowledge of Python language is a must 

• Candidate should have C / C++ programming skills 

• Strong analytical and research capabilities 

• Understanding of distributed computing and storage concepts - Advantage 

• Knowledge of L2-L7 network layers - advantage 

• Good team player, developed interpersonal and communication skills. 

 

3. Associate Backend Engineer- Student at Yokneam or Petach-Tikva (Student position) 

 

The Opportunity 

The Backend Group is responsible for Physical Design and implementation of switching chips 

done in the Switching BU. Our job is to tape-out chips on time, while meeting the target 

speed, area, and power. The group has a high emphasis on quality, and is using cutting edge 

technologies on some of the largest, most complex chips in the industry 

mailto:ykhalil@marvell.com


Job Responsibilities: 

Marvell Israel is looking for a talented EE/CS student to join the switching department. As a 

member of the team, you will be responsible for implementing the future devices of routing, 

using the most challenging, cutting-edge technology. In this role, you will be working with 

industry-standard tools on the biggest, most complex ASICs the semiconductor industry has 

to offer 

 

Requirements: 

Electrical Engineering or Computer Science 3rd-6th semester student in a reputable 

university 

Basic knowledge of switching devices is an advantage 

 

ykhalil@marvell.com: Send your CV to 

 

 

mailto:ykhalil@marvell.com


MaxLinear 

 

MaxLinear is a global, NASDAQ-traded company (MXL) where the entrepreneurial spirit is 

alive and well. We are a fabless system-on-chip product company, striving to improve the 

world’s communication networks for everyone through our highly integrated radio-

frequency (RF), analog, digital, and mixed-signal semiconductor solutions for access and 

connectivity, wired and wireless infrastructure, and industrial and multi-market applications.     

We hire the best people in the industry and engage them in some of the most exciting 

opportunities that connect the world we live in today. Our growth has come from 

innovative, bold approaches to solving some of the world’s most challenging communication 

technology problems in the most efficient and effective manner.     MaxLinear began by 

developing the world’s first high-performance TV tuner chip using standard CMOS process 

technology. Others said we couldn’t achieve the extremely high-performance requirements 

using CMOS, but we proved them wrong and achieved enduring global market leadership 

with our designs. Since then, we’ve developed a full line of products that drive 4G and 5G 

infrastructure; enable data center, metro and long-haul optical interconnects; bring 10Gbit 

to the home; power the IoT revolution; and enable robust and reliable communication in 

harsh industrial environments. Over the years, we’ve expanded through organic growth and 

through several acquisitions that have perfectly complemented our existing portfolio and 

enabled us to deliver complete end-to-end solutions in our target markets. One such 

example was the acquisition of Intel’s Home Gateway Platform Division that added Wi-Fi, 

Ethernet, and Broadband Gateway Processor SoC technology to our connected home 

portfolio creating a complete and scalable platform of connectivity and access solutions to 

fully address our customers’ needs.     Our headquarters are in Carlsbad, near San Diego, 

California. We also have major design centers in Irvine and San Jose, California; Waltham, 

Massachusetts; Vancouver, Canada; Valencia, Spain; Bangalore, India; Villach, Austria; 

Munich, Germany; Israel; and Singapore.     We have approximately 1,500 employees, a 

substantial majority of whom have engineering degrees and include masters and Ph.D. 

graduates from many of the premiere universities around the world. Our employees thrive 

on innovation, outstanding execution, outside-the-box thinking, nimbleness, and 

collaboration. Together, we form a high-energy business team that is focused on building 

the best and most innovative products on the market . 

 

https://careersintl-maxlinear.icims.com/jobs/2081/software-automation-developer---intern/job 
 
 

Software Automation Developer - Intern 
 
Our DevOps team is looking for a Software Automation Developer - Intern to support the 
software developer team. 
 
The team designs, develops and maintains continuous integration/ continuous delivery 
systems that support the full life cycle of SW development 
 
We work with " state of the art " tools like TeamCity, Jira, Bitbucket, Git and kibana. 
 
Qualifications 
- Familiarity with Python or Bash development language is advantage 
- Experience as Linux / windows system administrator is advantage 

https://careersintl-maxlinear.icims.com/jobs/2081/software-automation-developer---intern/job


- Self-learning ability 
- High level English 
- Availability to work at least 3 full days per week (more days is advantage) 
- BSc in Software Engineering / Computer Science – Student (At least 4 semesters for 
graduation) 

 

 

https://careersintl-maxlinear.icims.com/jobs/2008/digital-signal-processing-%e2%80%93-
intern/job 

 
Digital signal processing – Intern 
 
Max-Linear is looking for digital signal processing student to join our outstanding Networking 
Silicon engineering team, developing the industry's best high-speed communication devices, 
delivering the highest throughput and lowest latency! Come and take a part in designing our 
groundbreaking and innovating chips, enjoy working in a meaningful, growing and highly 
professional environment where you make a significant impact in a technology-focused 
company. 
 
- PHY system and algorithms activities, system integrations and product development, 
ensuring the product meets the requirements. 
- Generating and writing system requirements from top-level design to detailed design. 
 
Qualifications 
- Great teammate  
- DSP and communication courses. 
- Experience in Matlab/C++/Python/Linux 
- MSC Student in Electrical Engineering/Computer Engineering or related (with at least two 
more years of studying) 
- Please add to your application a formal grade sheet. Submissions without grade sheet will 
not be reviewed 

 
 

https://careersintl-maxlinear.icims.com/jobs/2007/embedded-software-engineer---intern/job 

 

Embedded Software Engineer - Intern 
 
MaxLinear is seeking an Embedded Software Engineer Intern to join our system software 
team. 
 
As a member of the system team, you will become a key player of our system core 
component. 
 
As such, you will be required to provide fast and creative solutions to complex challenges, for 
providing high speed and stable software.  
 
Qualifications 
- C Programming  
- Multi-threading Operating system  
- Independent, quick learner  
- Excellent English skills 
- Familiar with Linux Kernel programming - Advantage 
- Familiar with networking - Advantage 
- Second year in Computer Science or related 
- Please add to your application a formal grade sheet. Submissions without grade sheet will 
not be reviewed 

 

https://careersintl-maxlinear.icims.com/jobs/2008/digital-signal-processing-%e2%80%93-intern/job
https://careersintl-maxlinear.icims.com/jobs/2008/digital-signal-processing-%e2%80%93-intern/job
https://careersintl-maxlinear.icims.com/jobs/2007/embedded-software-engineer---intern/job


McCANN 

 

 .ה קבוצת הפרסום הגדולה והמובילה בישראל, וחלק מקבוצת מקאן העולמית מקאן הינ

  ,מתקשורת המונים לפרפורמנס, מפלטפורמה אחת לאמנות הפצה מורכבת, מיצירתיות לאנליטיות

כל מה שאנחנו עושים או יוצרים מכוון  .You name it …מקמפיינים לנוכחות רציפה, מפרסום מסחרי לתוכן

 .לחולל צמיחה

 :פעילות משרד הפרסום פועלות גם חברות המדיה תחת הקבוצהלצד  

חברת תכנון ורכש המדיה המובילה בישראל. החברה מתמקדת בתכנון ורכש מדיה   ,((UM יוניברסל מקאן -

 .עבור מפרסמים שונים בשוק הפרסום ובכלל אמצעי המדיה 

מתמחה במציאת   UMD . אל חברת המדיה הדיגיטלית המובילה בישר ,(UMD) יוניברסל מקאן דיגיטל -

 פתרונות דיגיטליים חדשניים ופורצי דרך המובילים לניצחונות עסקיים 

- Primis -   היא חברת מוצר הפועלת בהצלחה בזירה הבינלאומית. המוצר שלנו הוא פלטפורמת וידאו ייחודית

  .המסייעת לגולשים לגלות ולצרוך תוכן וידאו מעניין ורלוונטי

- McCann valley –   היא סוכנות דיגיטל, הממוקמת בלב מצפה רמון. הסוכנות מלווה את הפעילות השיווקית

  ,של המותגים המובילים בישראל. אנחנו נמצאים בחזית הידע

מדיה דיגיטלית, אסטרטגיה שיווקית, קריאייטיב מבוססת תוצאות ועוד,    –המתודולוגיה והטכנולוגיה  -

 .צלחתם העסקית של לקוחותינו כשמטרתנו היא להשפיע באופן עמוק על ה

- McCann TECH, טק בינלאומיות. ומייצרת חדשנות אסטרטגית  -החברה מתמחה בעבודה עם חברות היי

  .ויצירתית ללקוחות שלה במגוון תחומים: סייבר, פינטק, דאטה ועוד

 

 

 

m.co.il-afikl@u 

 

רת שלנו. מצאו את  מצטיינים סדרתיים, מלאי דרייב, אנרגיה ונשמה, שיצטרפו לנבח –אנחנו מחפשים א.נשים  

  :המשרה המתאימה לכם.ן

   מנהל.ת קמפיינים דיגיטליים -

   מנהל.ת לקוחות -

 תקציבאי/ת  -

 פלנר/ית אסטרטגיה  -

 אנליסט/ית  -

   להגשת קוח

 https://bit.ly/3k83Mqy  

 

 

 

mailto:afikl@u-m.co.il
https://bit.ly/3k83Mqy


MNS 
 

חברת ייעוץ מובילה העובדת מול המגזר הציבורי והמגזר הפרטי במגוון תחומים: מימון תאגידי ובנקאות  
 השקעות, מימון פרוייקטים, ייעוץ אסטרטגי וניהול מכרזים ופרוייקטים 

 

 

www.mns-consulting.co.il 

 

  -משרה ראשונה, לבוגרים/ות בלבד
והמגזר הפרטי, מגייסת  , חברת ייעוץ מובילה הממוקמת בת"א ועובדת מול המגזר הציבורי  MNSחברת  

 עורכ/ת דין מתחיל/ה למחלקת ניהול מכרזים ופרוייקטים
 דרישות התפקיד:  

 חובה  -• תואר במשפטים ממוסד מוכר להשכלה גבוהה
 • התמחות במשרד עו"ד בינוני גדול 

 יתרון משמעותי )לא חובה(  -• ניסיון בתחום המכרזים מהתמחות רלוונטית
 ן בכתיבה והן בדיבור • יכולות וורבליות גבוהות, ה

 • אנרגיות טובות  
  

 תיאור התפקיד 
 ניהול פרויקט והובלתו לרבות: 

 • מיפוי תכולות הפרויקט ורכיביו 
 • מיפוי סוגיות רוחב מרכזיות מהותיות וקיום דיונים בנושא וקבלת החלטות 

 • הטמעת סוגיות הרוחב 
 • הטמעת לקחים והפקת לקחים מהליכים קודמים 

 כנית עבודה וניהול לוחות זמנים לביצוע המשימות.• ניהול גאנט תו
 • השתתפות בדיונים שבועיים/חודשיים 

מדובר במכרזים לפרויקטים מורכבים בהיקפים של מיליונים/ מיליארדים אשר כוללים בתוכם תחומים רבים  
ים לכדי מכרז  בנושאי בינוי, תפעול וטכנולוגיה אשר דורשים צוות אינטגרציה אשר אחראי על חיבור כל התחומ 

 אחוד. 
 

 -לבוגרים/ות בלבד -משרה שניה
 

   -אנליסט/ית עסקי/ת
, חברת ייעוץ מובילה הממוקמת בת"א ועובדת מול המגזר הציבורי והמגזר הפרטי, מגייסת   MNSחברת  

 אנליסטים ואנליסטיות למגוון תחומים: 
 וד. ניהול פרוייקטים, ייעוץ אסטרטגי, מימון פרוייקטים, בנקאות השקעות וע 

 רוצים/ות להשתלב בחברה עם אתגר ועניין מקצועי, אנשים מדהימים ואופק התפתחותי? 
 מחכים לכם/ן!  

jobs@mns-consulting.co.il   
 

Job description 
Conducting research and analysis, preparation of presentations, forming and analyzing 

financial models, tender procedures and more . 
The analyst will develop analytical skills and the ability to draw conclusions, using creative 

and independent thinking . 
The job is rewarding and challenging, and enables personal growth and great exposure to a 

wide range of senior officials and companies in the  economy . 
Job Requirements: 

B.A. in Economics / Business Administration / Law / accounting from a leading academic 
institute in Israel . 

M.A. in Economics / Business Administration / Law -An advantage . 
Strong analytical skills, ability to analyze and draw conclusions  ,willingness to work long 

hours, ability to work in a team, creativity  ,ability to lead processes, and English at a high 
level (speaking, reading ,and writing .) 

 
 

http://www.mns-consulting.co.il/


Mobileye 

 

למידת מכונה,    אנחנו מובילים עולמית את מהפכת התחבורה האוטונומית בעזרת טכנולוגיות ראיה ממוחשבת,

ניתוח מידע ופיתוח מערכות לידאר וראדר. מפתחים טכנולוגיות נהיגה אוטונומיות לטובת הרכב האוטונומי  

 sensing ( גם הפעלת שירותי תחבורה אוטונומיים. דרך פיתוח טכנולוגיות2022ובעתיד הקרוב )במהלך שנת 

עולם עבור הרכב האוטונומי ועבור ניהול ערים  של ה HD וטכנולוגיות מיפוי, באמצעותן אנחנו מייצרים מפות

מיליון כלי רכב בכל העולם   100 -חכמות. בנוסף מפתחים מערכות סיוע לנהג, שמוטמעות בלמעלה מ

 .שמסייעות במניעת תאונות דרכים כבר היום

 

Rotem.Regev@mobileye.com 

 

 

Algorithm Developer - student position, Electrical Engineering Student for Post-Si Lab, 

Student for Software Automation and CI, Post Si Lab Student, Software Developer Student 

for System Customer Engineering, Software Validation Engineer Student, Student Software 

Engineer, באתר המשרות יש את כל הפירוט פה אי אפשר כלכך להכניס בשורה הזו 

/careers.mobileye.com/jobshttps:/ 

 

 

 

 

mailto:Rotem.Regev@mobileye.com
https://careers.mobileye.com/jobs


Moon Active 
 

Backend Developer 

Our engineering team is responsible for building complex, high-scale, real-time systems, 

working closely with other parts of the business to support the marketing activities for our 

popular games. We are looking for a strong developer with some practical experience, and 

the drive and enthusiasm to succeed in a demanding and professional team environment. 

 

● You will design, architect, test and implement features in our core services 

● You will build valuable tools to support the game development process 

● You will deliver high quality and well-structured code 

Link For position: https://www.moonactive.com/moonactive-

position/?uid=48.903&coref=1.10.sF8_639  

 

Business Data Analyst 

● Be on the cutting edge of analysis, leveraging our data sources to propose new ideas 

that you’ll then see implemented. 

● Analyze large, complex data sets representing users’ behavior, see beyond numbers 

and help to inform, influence, support and execute our business decisions. 

● Work closely with Product, Monetization and management, be proactive and provide 

actionable recommendations and conclusions from game data to shape features, 

game economies and future product roadmaps and business strategies. 

● Plan and analyze effective A/B tests in order to improve business KPIs. 

● Balance and monitor flows from all the features in the game. 

● Measure and improve performance of promotions and live-ops for each segment. 

● Build reports and dashboards to monitor product performance, key business metrics 

and player’s experience. 

Link For position: https://www.moonactive.com/moonactive-

position/?uid=DA.B01&coref=1.10.sF8_639  

 

 

 

 

 

https://www.moonactive.com/moonactive-position/?uid=48.903&coref=1.10.sF8_639
https://www.moonactive.com/moonactive-position/?uid=48.903&coref=1.10.sF8_639
https://www.moonactive.com/moonactive-position/?uid=DA.B01&coref=1.10.sF8_639
https://www.moonactive.com/moonactive-position/?uid=DA.B01&coref=1.10.sF8_639


 

Product Economy Manager 

● Design the user experience from an economic point of view trying to predict the 

players’ behavior according to the data we already have.  

● Build simulations and predictive models to proactively forecast the results of 

changes to the content.  

● Understand gameplay loops and how players interact with them.  

● Tune content performance by devising A/B tests and analyzing their effectiveness.  

● Identify areas where sinks/sources should be tightened or loosened to maximize 

engagement, retention and revenue.  

● Price the game’s virtual currencies.  

● Work with Product teams on balancing new features.  

● Monitor for exploits/bugs in the economy.  

● Monitor individual and macro player balances to ensure the overall health of the 

game’s economy.  

● Present design ideas for new features/systems which address existing deficiencies 

in the game. 

Link For position: https://www.moonactive.com/moonactive-

position/?uid=02.311&coref=1.10.sF8_639 

 

 

Product Monetization Manager 

● Understand business targets and possess the ability to craft custom, effective, 

strategic plans 

● Plan, create & implement day-to-day events and promotions strategies to drive 

growth in business KPIs. 

● Manage day-to-day promotional activity as well as ongoing optimization 

● Focus on player retention and engagement to ensure high lifetime value 

● Find new monetization opportunities in new products, offerings or partners and 

recommend new ways to optimize and maximize game revenues 

● Continually test, innovate and iterate on-going programs 

● Coordinate with designers and product teams to execute monthly events and 

promotions across all of our game platforms 

● Understand business targets and possess the ability to craft custom, effective, 

strategic plans 

● Recommend new ways to optimize and maximize game revenues 

Link For position: https://www.moonactive.com/moonactive-

position/?uid=22.90A&coref=1.10.sF8_639 

 

 

https://www.moonactive.com/moonactive-position/?uid=02.311&coref=1.10.sF8_639
https://www.moonactive.com/moonactive-position/?uid=02.311&coref=1.10.sF8_639
https://www.moonactive.com/moonactive-position/?uid=22.90A&coref=1.10.sF8_639
https://www.moonactive.com/moonactive-position/?uid=22.90A&coref=1.10.sF8_639


Market Researcher  

● Lead research across all game and player aspects (Product, Design, Monetization 

and Marketing).  

● Play a variety of games daily in order to analyze the player experience, game features 

and market trends that can identify the potential value for our games.  

● Work with Product, Marketing and other teams to deliver insights about innovative 

game practices within the industry.  

● Investigate how specific features influence the Game Economy and user behavior, 

and clearly communicate those findings. 

● Monitor the status of soft launches, unannounced games, pre-registrations and new 

major releases across the industry. 

● Deliver presentations to relevant stakeholders in order to convey complex problems 

and identify solutions in a creative way. 

● Work with the most advanced market research tools to refine data-driven actions.  

Link For position:  https://www.moonactive.com/moonactive-

position/?uid=F2.41A&coref=1.10.sF8_639  

 

Mobile User Acquisition Manager  

● Hands-on campaign management on various mobile ad networks 

● Build and maintain strategic relationships with key acquisition partners 

● Manage fast-paced and dynamic projects in a highly organized manner on schedule 

and on budget 

● Collaborate with different teams members within the marketing department to deliver 

and execute successful mobile marketing campaigns 

● Data Analysis (Identifying trends, opportunities, discrepancies) 

Link For position: https://www.moonactive.com/moonactive-

position/?uid=58.50E&coref=1.10.sF8_639  

 

BI Developer  

● Design, develop, implement and support robust and scalable end-to-end BI solutions 

to improve business analysis capabilities. 

● Translate business needs into data models by collaborate with analysts, developers 

and stakeholders across the company. 

● Create meaningful data visualizations to better communicate data insights to the 

business teams. 

● Own the data pipeline – understand the data behavior including business knowledge, 

methodology and architecture. 

● Support and train end-users for maximizing BI solutions effectiveness. 

Link For position:  https://www.moonactive.com/moonactive-

position/?uid=30.C0C&coref=1.10.sF8_639  

https://www.moonactive.com/moonactive-position/?uid=F2.41A&coref=1.10.sF8_639
https://www.moonactive.com/moonactive-position/?uid=F2.41A&coref=1.10.sF8_639
https://www.moonactive.com/moonactive-position/?uid=58.50E&coref=1.10.sF8_639
https://www.moonactive.com/moonactive-position/?uid=58.50E&coref=1.10.sF8_639
https://www.moonactive.com/moonactive-position/?uid=30.C0C&coref=1.10.sF8_639
https://www.moonactive.com/moonactive-position/?uid=30.C0C&coref=1.10.sF8_639


Motorola Solutions 
 

 

מוטורולה סולושנס הינה חברה בינלאומית שבסיסה בשיקגו, ארה"ב המובילה עולמית בביטחון הציבור ובמתן  
  70העולם. החברה פועלת בארץ מאז קום המדינה וקיימת מעל פתרונות בתחום לחברות וארגונים בכל רחבי 

שנה כחברת בת בבעלותו של תאגיד מוטורולה העולמית.  אנו מציעים פתרונות בתחום תקשורת הרדיו,  
(, המלווים בשירותי ניהול ותמיכה ויוצרים מערכת טכנולוגית  IoTאבטחת הוידאו, ותחום ניהול ובקרה )

לאנשים יש את הכלים לבצע את המשימות שלהם ביעילות הן עבור הפעילות  המאפשרת סביבת עבודה בה  
העסקית של החברה והן עבור ביטחון הציבור.   פתרונות תקשורת רדיו  הטכנולוגיה והמכשירים החכמים שלנו,  

שיחות קשר קוליות ותקשורת נתונים ברשתות ציבוריות   –מאפשרים תקשורת ארצית ועולמית בקלות וביעילות 
פרטיות.   אבטחת וידאו  מגוון מצלמות אבטחה ומצלמות גוף ורכב לתיעוד אירועים. באמצעות אנילטיקיה  ו

מתקדמת ניתן לקבל החלטות בזמן ניהול האירועים בשגרה ובחירום ובסיום לתחקר ולהסיק מסקנות לניהול  
ת וגופים המנהלים אירועי שגרה  (  פתרונות ניהול ובקרה לרשויות מקומיוIoTאירועים עתידיים.  ניהול ובקרה )

וחירום. הפתרונות מאפשרים איסוף, ניהול וניתוח מידע לצורך קבלת החלטות תוך התממשקות למערכות ליבה  
ארגוניות שונות.   שירות ותמיכה  מערך שירות ותמיכה המבטיח שהמערכות יהיו מוכנות לתפעול בכל מצב  

נות אינטגרציה וניהול פרויקטים ליישומים מגוונים הכוללים  בזמן שגרה וחירום. בנוסף, אנו מספקים פתרו
  100-לקוחות ביותר מ  100,000הטמעה, ניהול, שירות ותמיכה מקצה לקצה.החברה מעניקה שירותים למעל 

מדינות. לצד עוצמה גלובלית, הפתרונות שלנו מותאמים לוקאלית לצרכים בשווקים בהם אנו פועלים. היצע  
ם לבעלי תפקידים רבים בתחומים שונים: שירותים ציבוריים )תשתיות חשמל ומים(,  הפתרונות שלנו מתאי

אירוח )מלונות, מסעדות ובתי קפה(, השוק המוניציפאלי, תחבורה ולוגיסטיקה, קמעונאות, שירותי בריאות  
 )קו"פח ובתי חולים(, מערכת החינוך, כוחות הביטחון וההצלה )משטרה, מד"א, כב"ה ופקע"ר(  ועוד.  

 

 

https://motorolasolutions.wd5.myworkdayjobs.com/Careers/3/refreshFacet/318c8bb6f553100
021d223d9780d30be 

 

 

 

SW Engineer For Video Department-בוגר   משרת 
https://motorolasolutions.wd5.myworkdayjobs.com/en-US/Careers/job/Tel-Aviv-Israel-
ZIL87/SW-Engineer-For-Video-Department_R25010 
Automation Tester 
 משרת בוגר 
https://motorolasolutions.wd5.myworkdayjobs.com/Careers/job/Tel-Aviv-Israel-
ZIL87/Automation-tester_R20560 
Android App Developer-  משרת בוגר 
https://motorolasolutions.wd5.myworkdayjobs.com/Careers/job/Tel-Aviv-Israel-ZIL87/Senior-
Android-App-Developer_R18371 
 
Audio Software Engineer -  משרת בוגר 
https://motorolasolutions.wd5.myworkdayjobs.com/en-US/Careers/job/Tel-Aviv-Israel-
ZIL87/Audio-Software-Engineer_R22690 

 

https://motorolasolutions.wd5.myworkdayjobs.com/Careers/3/refreshFacet/318c8bb6f553100021d223d9780d30be
https://motorolasolutions.wd5.myworkdayjobs.com/Careers/3/refreshFacet/318c8bb6f553100021d223d9780d30be


nevdia 

 

 מהנדס תוכנה בוגר או סטודנט  - 1משרה 

 בהנדסת חשמל. B.Sc• תואר 

 חובה.  -++ C/C• ידע מעמיק בשפות תכנות 

 חובה.  – multi-threading• ידע בתכנות מקבילי ו/או 

 יתרון.  – Ethernet, TCP/IP• הבנה בפרוטוקולי תקשורת, בעיקר: 

 חובה.  –תוך היכרות כלי פיתוח רלוונטים  Linux• ניסיון מוכח במימוש אלגוריתמים בסביבת 

 .  Python, bashכדוגמת:   Scripting• ידע בשפות 

 יתרון.  –( CUDA)תחת  NVIDIA• ידע בתכנות מעבדים גרפיים של 

 יתרון. – Qt• הכרות עם סביבת פיתוח 

 • יכולת עבודה טובה בצוות. 

ניסיון או בוגר מצטיין עם רקע בתכנות )עבור בוגר מצטיין עם פרופיל מתאים   שנות 1-3• 

 שדרישות החובה שצויינו להלן אינן חובה(.

 

 מהנדס מערכת/אלגוריתם בוגר  - 2משרה 

 ( בהנדסת חשמל מאוניברסיטה גדולה. 90• תואר שני או תואר ראשון במצטיינות )ממוצע מעל 

 חובה. –תוח של מערכות מולטידיסיפלינריות שנות ניסיון במחקר ופי 7• מעל 

 )רעש, מאזן ערוץ, אנטנות...(.  RF• הבנה בתחום של ערוצי תקשורת 

 חובה.  –• יכולות פיתוח אלגוריתמים מוכחת בנושאים של עיבוד אות 

 . Linux++ בסביבת C/C• ידע מעמיק בשפות תכנות 

 יתרון.  – (ultra-sound, CT, MRI• ידע במערכות הדמיה )כדוגמא: 

 יתרון. –• ידע בתהליכי קרינה ופיזור אלקטרומגנטי 

 • יכולת עבודה בצוות. 

 • רמה גבוהה של אנגלית.

 

 tech.com-sigal@cameroאת קורות החיים יש לשלוח לכתובת מייל 

 

 

mailto:sigal@camero-tech.com


Nova 
 

 

( מהמובילות בעולם בתחום בקרת תהליכי  NASDAQ: NVMIטק ציבורית גלובאלית )-היא חברת היינובה  
ייצור של שבבי מחשב, ומוצריה המתקדמים מותקנים אצל כל יצרניות השבבים הגדולות בעולם. לחברה  

סין,  ( מטה ישראלי ברחובות וכן מרכזי פעילות ביקנעם, בארה"ב, גרמניה, 35הנסחרת גם בישראל )ת"א  
בישראל. פתרונות המדידה   450-עובדים, מתוכם כ  1000-קוריאה, טאיוואן, יפן וסינגפור. החברה מונה כיום כ

החדשניים של נובה משלבים ידע ממגוון תחומים בהם פיזיקה, מתמטיקה, חומרים ואופטיקה, חומרה ותוכנה  
נית המילימטר ושל אטומים בודדים.   ואלגוריתמיקה מתקדמת,  אשר יחד מאפשרים מדידות עד לרמה של מיליו

בכל אחד מהתחומים הללו וכמובן בתחומי  המטה והמכירות,  אנחנו מחפשים אנשים עם תשוקה אמיתית  
 להוביל ולהניע תהליכים משמעותיים בתעשייה לצד הנאה, למידה והתפתחות אישית. 

 

 

https://www.novami.com/ 

 

 

https://www.novami.com/careers/working-at-nova/ 

 



one 

 

נה ואינטגרציה לארגונים. עם ניסיון  מציעה פתרונות טכנולוגיים ושירותי תוכ ONE חברת
מלווה את לקוחותיה   ONE ,עשיר והבנה עמוקה של הצרכים והאתגרים העסקיים בפתח

 .בהטמעת השינוי ובפיתוח המיומנויות הדרושות לעולם העסקי של מחר

ONE   מתפתחת ביחד עם לקוחותיה, מעדכנת ומחדשת את שירותיה בהתאם לצורכי
קים בתעשייה, ועם התמחויות בטכנולוגיות המתקדמות ביותרבהובלת השמות החז -השוק . 

ONE  היא הכתובת לחברות העתיד 

 

https://www.one1.co.il 
 

 

 מפעיל מחשב 

 

 במשמרות גמישות ונוחות גם לסטודנטים  Noc דרוש מפעיל מחשב לצוות

 .תמיכה טכנית, יישומי אופיס, מערכות הפעלה, ניטור ובקרה

 .הזדמנות להיכנס לעולם הטכני

 .מיקום נגיש לתחבורה ציבורית

 איזור גוש דן. 

 .חובה -דרישות: יתרת לימודים של כשנה וחצי 

 .חובה -ידע טכני 

 .הכרות עם מערכות הפעלה

 .יתרון -יוצאי /ות יחידות מחשוב 

 *הפנייה לנשים וגברים כאחד. 

one1.co.il/position/?jobid=37730https://www. 

 

 

 

 

 

https://www.one1.co.il/position/?jobid=37730


 

 תומך/טכנאי לפרויקטים 

 

 גוש דן 

 תיאור המשרה 

דרוש איש טכני   לפרויקטים טכנולוגיים   

 !אופציה ממשית להשתלבות בחברה

 .הזדמנות פז לרכוש ניסיון נרחב בתחום התמיכה הטכנית

 אידאלי ומתאים גם לסטודנטים

 

 *הפנייה לנשים וגברים כאחד. 

https://www.one1.co.il/position/?jobid=37724 

 

 

 

https://www.one1.co.il/position/?jobid=37724


Orbit 
 

 

Orbit is a leading global provider of airborne communications and satellite- tracking maritime 
and ground-station and new space solutions for commercial and government. Since 1950, 
Orbit Communication Systems has demonstrated leadership and vision in its fields of 
expertise. Our diverse communication solutions leverage innovative thinking, breakthrough 
technology and a commitment to quality. As we continue to grow, we are looking to bolster 
our worldwide team with talented people who share our passion for technology, innovation 
and hard work.     We offer a wide variety of opportunities for qualified professionals and 
college students/recent graduates that will help you to develop your current skills while 
broadening your experience in a dynamic, fast-paced industry.     To join our team, please 
send your CV to our Human Resources department: jobs@orbit-cs.com 

 

 

https://orbit-cs.com/ 

 

 

https://orbit-cs.com/careers 

 

https://orbit-cs.com/
https://orbit-cs.com/careers


rPayonee 

 

Payoneer is the world’s go-to partner for digital commerce, everywhere. From borderless 

payments to boundless growth, Payoneer promises any business, in any market, the 

technology, connections and confidence to participate and flourish in the new global 

economy. Powering growth for customers ranging from aspiring entrepreneurs in emerging 

markets to the world’s leading digital brands, Payoneer offers a universe of opportunities, 

open to you. 

 

neryhu@payoneer.com 

 

Students position: 

CUSTOMER CARE ASSOCIATE 

Email for application: cc_pull_a23ac44c1@rose.greenhouse.io  

 

We’re looking for a passionate, dedicated, patient, multitask, tech savvy, positive, emphatic 

and professional customer care associate to join our beautiful family and help us to provide 

service to our millions of customers around the globe! Is it you? 

 

What’s the job? 

 

Effectively handle customer inquiries via phone, emails or chats 

Provide delightful service to our customers. Take ownership of customer queries and find 

creative solutions 

Ability to multitask between few systems such as Payoneer CRM and more. 

Maintain high level of knowledge of Payoneer products, services and procedures 

Commitment to meet department requirements like Service Level Agreements, performance 

metrics etc 

Communicate effectively with other departments to maintain customer satisfaction 

Educate our Customers about Payoneer product. Simplify and recommend services to meet 

customer’s needs. 

Availability to work: 

o 8-hour shifts/5 times a week 

o Between 2 - 4 evening shifts per week (according to the language/service) 

o Paid 3 weeks training period once you join 

 

We’re looking for: 

 

o Native level of *Russian, *Portuguese, *Arabic, Spanish* and English - Must 

o Excellent command on written and spoken English - must* 

o Service-oriented, passionate about providing delightful service to our customers 

o Positive communication and attitude 

o Multi-tasker, fast typing skills 

o Self & Quick learner 

o Flexibility and availability to embrace change 

o Excellent computer Skills 

o Experience in working in a goal-oriented environment 

o Previous customer service experience – advantage 

 

Graduate position: 

R&D 

mailto:neryhu@payoneer.com


1. JUNIOR AUTOMATION DEVELOPER  

Email for application: 

developer_submission_may___database_administrator_30c91c021us@rose.greenhouse.io 

 

We’re looking for ... 

 

A Junior Automation Developer to join our R&D team. You will function as the team’s quality 

advocate and be working with experienced developers in order to promote our product quality 

to new heights. Is this you? 

 

Have you done this kind of stuff? 

 

Bachelor's degree in Computer Science, Software Engineering and similar - Graduates only. 

Not a must but a great advantage 

 

o Experience in .NET, C# or equivalent Object-oriented language 

o Experience in Selenium & Automation for API testing 

o Experience with SQL 

o Understanding of various QA methodologies 

o Ability to quickly learn new concepts and software 

o Very good verbal and written communication skills both Hebrew & English 

o A responsible and dedicated worker, willing to work in a dynamic and demanding 

environment 

o Motivated team player who helps drive the team forward 

 

2. R&D GRADUATE DEVELOPER 

Email for application: r_d_graduate_developer__pull_fe9abcd31us@rose.greenhouse.io 

 

We’re looking for Graduates, with a passion for problem-solving and passionate about 

programming for a Junior Software Developer position. 

 

Develop different features using various technologies 

Integrate new technologies 

Maintain and expand the automatic test solutions 

Work in a dynamic environment on various modules of Payoneer’s product 

 

Have you done this kind of stuff? 

 

o Graduated Computer science (BsC or BA) or Software engineering. 

o Learned an object oriented programming language (Java or C#). 

o Major final project in C# or Java. 

 

Not a must but a great advantage 

 

o Learned Relation databases/SQL course during your studying. 

o Worked during your studying in any R&D role (QA/DEV/Automation) 

o Took part in a volunteering activity. 

 

Legal, Compliance & Risk 

1. ADVANCED MONITORING ANALYST  

Email for application: risk_analyst_b943a6ea1us@rose.greenhouse.io 

We’re looking for a highly motivated team player that will perform Risk analyses and 

investigations, draw conclusions based on data and user behavior and communicate clearly 

the findings. You will join a dynamic and fast-paced environment and cooperate with other 

teams and departments to support the monitoring processes of the Risk department. The 

ideal candidate will have a proven track record in risk, online payments or related eCommerce 



fields. 

 

What’s the job? 

 

o Perform Risk investigations and analyses 

o Draw conclusions based on multiple data sets and user behavior 

o Conduct research and provide data-driven analytical/risk insights 

o Communicate the review findings, take risk related decisions and act upon them 

o Work closely with other teams, groups and departments to support the development of risk-

related tools, processes and products to improve monitoring mechanisms 

 

Have you done this kind of stuff? 

 

o Bachelor’s Degree or relevant experience 

o Experience in online risk or fraud prevention or e-commerce or online payments – an 

advantage 

o Experience with analysis/investigations to identify trends and patterns 

o Experience with open source investigations 

o Proven critical thinking and problem-solving skills 

o Proven ability to communicate effectively (both written and verbal) 

o Excellent written and spoken English 

o Basic SQL- advantage 

 

Character\Other Requirements: 

 

o Solid analytical skills, fast learner 

o Flexible attitude and ability to cope with changing requirements 

o A team player with strong cross-group collaboration 

o Highly motivated, a can-do approach, committed, positive attitude 

o Pays attention to small details and yet see the big picture 

o The ability to work independently with a strong drive for results 

o Strong command of Excel and other MS Office Suite tools (Outlook, Word, etc.) 

o Experience working with SQL – an advantage 

o Good communication skills, both written and verbal 

 

2. CARD TRANSACTION MONITORING ANALYST 

Email for application: 

card_transaction_monitoring_analyst_0de84d4d1us@rose.greenhouse.io 

 

What will you do... 

 

o Reviewing reports and data in order to identify compromised cards and fraudulent 

merchants. 

o Ensuring continuous improvement in company-wide operating procedures 

o Implementing operational risk policy and procedures in line with different local regulations 

o Analyzing fraud cases in order to enhance the team’s fraud detection mechanisms 

o Developing risk-based rules and logics for future fraud prevention 

o Monitoring high profile cash withdrawals and card purchases for suspected money 

laundering and scamming patterns 

 

Requirements 

 

o High integrity and work ethics 

o Detail-oriented with strong analytical and problem-solving skills 

o Well organized, team-oriented, with the ability to work under tight deadlines 

o Flexible attitude and ability to cope with changing requirements 



o A team player with strong cross-organizational collaboration 

o Creativity and innovativeness 

o Excellent verbal and written communications skills 

o Proficient English skills, additional languages – an advantage. Proven ability to 

communicate effectively in English(both written and verbal) 

o Excel proficiency – Must 

o SQL and additional analytical skills – an advantage 

o Anti-money laundering, credit card fraud and risk related experience – an advantage 

 

3. COUNTERPARTY COMPLIANCE ANALYST 

Email for application: counterparty_compliance_analyst_61cccd431us@rose.greenhouse.io 

 

We’re looking for A detail-oriented, self-motivated, and organized Counterparty Risk Analyst 

to join our team. Is this you? 

 

What’s the job? 

You are an analytical team player supporting Payoneer’s Compliance and Bank infrastructure 

partnership. Thus, you’re open to learning the intricacies of the business and together with the 

support of the wider Compliance team, support the needs of the Banking teams. 

 

Research financial entities requesting Payoneer services to determine whether they meet our 

compliance/regulatory standards 

Investigate and verify entity information (i.e., licensing, incorporation, ownership validation, 

etc.) via open-source databases and third party identification and information tools 

Conduct due diligence on risk profiles and business activity of banks/payment service 

providers and provide detailed assessments and recommendations 

Track internal reports 

Collaborate closely with cross functional teams and external partners, across multiple levels 

of seniority 

Assessing the ongoing behavior, performance and risk that our partners represent to us 

Manage administrative and back-office activities within the Third Party Risk Department 

Assess risk in alerts initiated within the company, and file cases to support our global 

compliance needs. 

 

Have you done this kind of stuff? 

 

English mother tongue – Must 

1 year of experience in compliance/risk work from relevant industry 

Experience with open-source investigations (WebInt, OSINT, etc.) 

Proven critical thinking and problem-solving skills 

Strong organizational, written and oral communication skills 

Attention to detail and ability to multi-task 

Proactive, Team player 

Proficient in Microsoft Office 

 

Operations 

1. PAYMENT APPROVAL REPRESENTATIVE  

Email for application: 

_payments_approval_representative__9294dcb41us@rose.greenhouse.io 

 

What will you do... 

 

Monitor all incoming and outgoing payments to our Account holders 

Investigate source of funds 

Apply sound decision making, balancing the approval/decline of payments and services with 

compliance and risk considerations 



Detect suspicious or fraudulent behavior patterns by using sophisticated in-house built 

monitoring systems 

Contact end users and report to internal and external providers while maintaining operational 

SLAs 

 

Have you done this kind of stuff? 

 

Experience in the world of online payments 

Mother Tongue level English - writing, reading and speaking 

Ability to cope with changing requirements and different regulations per area/financial flow 

Hands-on and team player 

Strong analytical and critical thinking skills 

Ability to make timely decisions, at times despite ambiguous processes or guidelines 

Flexible hours (working across the globe) 

Degree in Business Management, Economics or a related field (not a must) 

 

2. SYSTEM VALIDATION AND CONTROL SPECIALIST  

Email for application: professional_services_associate__02ebf8ba1us@rose.greenhouse.io 

 

We’re looking for a creative & independent individual who has experience in technical 

validation of internal process and can collaborate with various teams across the company to 

deliver accurate implementation of solutions. A successful candidate will have a combination 

of strong interpersonal & communication skills, along with a technical aptitude. Is it you? 

 

What’s the job? 

 

Lead and manage entire Internal Control domain with focus on quality assurance, accuracy 

and validation. 

Deep understanding of Payoneer products and structure both technical and business aspects. 

Validate configurations and system implantations and match against the business teams’ 

requirements. 

Plan and run tests using a deep understanding of the business logic of complex systems 

Monitoring of internal activity that affect the company’s core activity and business. 

Investigate events of configuration mismatches including until full resolution, documentation 

and internal communication. 

Establish testing and validation methodologies. 

Implement additional control processes to achieve wide coverage and accuracy. 

Work collaboratively with Tech teams to establish automation processes. 

 

Have you done this kind of stuff? 

 

Plan and run tests using a deep understanding of the business logic of complex systems 

Experience with SQL server and reporting services 

Flexible attitude and ability to cope with changing requirements 

Problem solving skills 

A team player with strong cross-group collaboration 

Ability to pay attention to details while dealing with repetitive work 

Equally comfortable working independently as well as collaboratively within and across teams 

Highly responsible, curious, fast learner 

 

 



Philips 

 

פיליפס ישראל מובילה במחקר, פיתוח וייצור פתרונות טכנולוגים חדשניים בתחומי הדימות  

מדויק  והאינפורמטיקה הרפואית, המאפשרים לצוותים קליניים לאבחן ולטפל באופן מתקדם, 

 ויעיל. 

במקביל לצמיחה הטכנולוגית והאנושית, מתרחבת החברה בישראל גם באמצעות רכישה של 

 חברות הזנק בתחום הרפואי.

 סטודנטים ומהנדסים מוזמנים להצטרף למערך המחקר והפיתוח בחברה.

 

ilips.comwww.careers.ph 

 

Order Desk Student 

In this role, you have the opportunity to focus on evaluation of customer support and 

commitments to ensure customer requirements are met.  

It includes order fulfillment, coordinating and controlling customers’ backlog and inventory in 

a timely and cost-efficient manner.  

Responsibilities include material expediting, movement and transaction as well as leading 

and coordinating initiatives and activities to achieve optimal integrated management of the 

goods flow.  

Prepare accurate and timely management reports for customers support, KPI and customers’ 

forecast accomplishment. 

for responsible are You 

• Screen the order within FP 

• process improvement , lead pride 

• Order Desk Management of specific accounts from Haifa customers, follow up 
customers’ backlog and delivery date.  

• Backlog Traceability, follow up on shipment ocean and air. 

• Follow up material shortages and work with relevant groups on recovery 

• Archive maintenance to meet regulation requirements 
experience and skills following the have should you role, this in succeed To 

• B.Sc. Industrial Engineering and Management student 

• Grade average: 80+ 

• At least 1.5 years left before graduating 

• Ability to work at least 18 hours a week 

• Flexibility is required (work of Fridays- about once a month) 

• Good English skills – Verbal and written 
 
 
 
 

http://www.careers.philips.com/


 

Manufacturing Software Engineering student 

In this role, you have the opportunity to make life better 

 features new implementing modules, SW challenging developing of charge-in and involved be
 will You System. Execution Manufacturing to critical are which solutions existing improve and

organization. Operations CT/AMI Haifa of part be 

for responsible are You 

• Understand the manufacturing needs and expectations 

• Being responsible for operation existing and new software solutions 

• Define new SW design and requirements specifications 

• Deliver efficient and high quality SW products 

• Provide functional & technical expertise to support Manufacturing and Quality 
systems 

• Team work and coordination within the IT global team 

• Being a center of knowledge for manufacturing and quality engineers, operators and 
manufacturing 

organization. Operations CT/AMI Haifa of part a are You 

following the and attitude first-customer a need you’ll role, this in succeed To 

• Academic study in Computer Science/Software Engineer/Information System or 
equivalent- must (at least 1.5 year remaining) 

• Experience with SQL server – must 

• Experience with software technologies (.NET / C#, HTML, CSS, JS – preferred) 

• Understanding software architecture and/or manufacturing processes- Advantage 

• Experience working in regulated organization, supporting Operations - Advantage 

• High-level knowledge in MES systems and/or SAP PP / MM modules – Advantage 

• Fluent English 

 
(graduate position) Software Automation Engineer 

 

 as framework automation test implement and Design to opportunity the have you role, this In
tests. automation analyze and execute implement, Develop, group. R&D Genomics the of part 

 systems Validate legislation. and standards with compliance for functionality Test
 tests automated of integration for responsible Be reliability. and performance, functionality,
 Analyze environment. agile an in testing deployment post and regression sanity, of part as
 SW the with Work acking.tr bug manage as well as errors of cause the and results test

tests. needed all including stories, user E2E complete to engineers 

for responsible are You 

• Design, develop and maintain automated tests for different applications and 
extensions. 

• Execute the tests and analyze results. 

• Seek out expertise, knowledge, and resources to develop solutions to problems. 

• Develops the test environment and sets up regression and integration tests, as well 
as verification and acceptance tests, as required in the projects. 

• Work with Development groups to identify and resolve problems. 

• Prepares an optimal test plan for each project, including specification of test tools 
and test criteria. 

• Analyses test results, analyses the cause of errors, and gives feedback to the 
development Engineers, reports results to project management and writes root cause 
analysis reports. 

• Write formal verification test plan for requirements and user stories 



 latest the utilizes which team Genomics and Informatics Oncology of part a are You
 cloud engineering, SW genomics, human matics,infor oncology informatics, in technologies

others. and data big processing, language natural learning, machine analytics, technologies, 

  

experience and skills following the have should you role, this in succeed To 

• Bachelor degree. Computer Science / Software 

• 2+ years of experience in developing Test Automation in JAVA environment. 

• 2+ years of experience in Selenium - Must. 

• 2+ years of experience in Client/ Server web application tests. 

• 1+ year working experience in Agile, Continuous Integration and Continuous 
Deployment. 

• Demonstrated analytical and problem solving skills 

• Experience in establishing automation framework - Advantage. 

• Experience in SW Development, in C# or Java 

• Experience in API testing, Multi Service/Server environment - Advantage 

• Experience in planning, testes writing and tests methodology  

• Excellent verbal and written communication skills with English fluency 

 

(graduate  Global Graduate Development Program in Product Sourcing Engineer

position) 

better life make to opportunity the have you role, this In 
Looking at the challenges the world is facing today Philips’ purpose has never been more 

relevant. So whatever your role, if you share our passion for helping others, you’ll be working 
towards creating a better and fairer future for all. 

for responsible are You 

• Development (PDLM) projects, ensuring a partnership where the Sourcing 
Engineering team is delivering significant value to the business.  

• Partnering with the business to industrialize the supply base for the new innovation 
projects 

• Drive Product Cost Roadmaps for released products focused on cost, quality and risk 
improvements, allowing the business to maintain a competitive product portfolio. 

onnection to Product Sourcing Engineering is responsible to deepen the c of part a are You
Advanced Development & New Product. 

following the and attitude first-customer a need you’ll role, this in succeed To 

• Bachelor’s degree in Mechanical Engineering 

• Excellent inter-personal and communication skills, so you can persuade colleagues at 
all ranks in the organization 
International experience or an international mindset - Advantage  
Self-starter with an entrepreneurial spirit, eager and ambitious 
Speak and write fluent English. 

 

 

 

 

 



 

(graduate position) Backend Engineer 

to opportunity the have you role, this In 

 and complex within systems and modules software challenging developing in involved be
environment. advanced 

for responsible are You 

• Responsible for the design, implementation, integration and test of backend 
components or modules in high quality, according to requirements and on time. 

• Comply and align with software development professionalism standards within the 
team (processes and methodologies, quality of requirements, design, coding and 
testing). 

• Carries out complicated development and prototyping tasks. 

• Ability to work on as a team player on multiple projects, including both at new product 
life cycle development as well as maintenance of an already released product. 

• Promote domain knowledge, innovative thinking and customer understanding. 

• Promote trust, openness and leverage external capabilities locally and globally 
of part a are You 

 different serve can which solution Management Image Philips developing Algotec-Philips
 and complete a provides solution Management Image Philips workflow. radiology the in steps
 solutions (PACS) System Communication and Archiving Picture area wide and local scalable
 display and retrieve, distribute, archive, will which institutions/sites, related and hospital for

systems. information and modalities hospital from data and images 

experience and skills following the have should you role, this in succeed To 

 Minimum: 

• 2+ years of experience in SW Development 

• 4+ years of programing experience in at least one modern language such as C++, 
Java or C# 

• Bachelor’s degree in software engineering / Computer Science  
  

Preferred: 

• Experience in backend development i.e. architecture design patterns, infrastructure, 
networking, availability, reliability etc. 

• Proven experience in managed languages- strongly preferred C#/.NET Core 

• System aspect background/experience in developing enterprise solutions - 
advantage 

• Excellent verbal and written communication skills with English fluency 

• Experience in international organization/ medical devices background – advantage 

 

(graduate position) Manual QA 

 of part a is which Team Verification Side Client join to opportunity the have you role, this In
 test to be will challenge Your market. in solutions PACS best the of one developing group R&D

quality. software the assure and 

for responsible are You 

• Responsible for the design of verification of new SW innovative features. 

• Working in conjunction with development teams to understand requirements and 
assist as team. 

• Be an integral part of the V&V team and daily activities of verifications in all levels. 



• Analyze test results and root cause of errors. 

• Update tests reports and status. 

• Maintain end to end lifecycles of tests execution and defect management. 

•  
of part a are You 

 different serve can which solution Management Image Philips developing Algotec-Philips
 and complete a provides solution gementMana Image Philips workflow. radiology the in steps
 solutions (PACS) System Communication and Archiving Picture area wide and local scalable
 display and retrieve, distribute, archive, will which institutions/sites, related and hospital for

 systems. information and modalities lhospita from data and images 

experience and skills following the have should you role, this in succeed To 

• Bachelor’s degree in Biomedical engineering 

• Experience of designing, documenting and executing manual tests - advantage 

• Strong ability to approach testing for new and legacy features, especially in a well-
defined way of work, including documentation and concrete execution. 

• Experience with systems including multi-layered software architecture – advantage 

• Strong understanding in all phases of Development Life Cycle, design changes, 
process validation, testing methodologies, and traceability tracking – advantage 

• Experienced in development in the Medical Devices industry, familiar with Medical 
Devices standards – strong advantage 

• Excellent communication and writing skills in English 

 

Project management Student 

In this role, you have the opportunity to make life better 

Looking at the challenges the world is facing today Philips’ purpose has never been more 

relevant. So whatever your role, if you share our passion for helping others, you’ll be working 

towards creating a better and fairer future for all. 

The Project Coordinator is responsible for end-to-end deliveries of a project. Most Projects 
are related to Productivity, Improvements, efficiency, data reflection, and KPIs, but are not 

limited to. Projects are typically cross-functional in the areas of OPS, system Factory 
processes, Engineering, and production processes and may be under the scope of a larger 

program or as an independent task. 

 

for responsible are You 

• Responsible for formulating the (sub) project plan, in consultation with management 
and other parties concerned on base of the requirements 

• Responsible to organize the resources to be used (quality, time, and information) and 
specifies the sequence of event and the means in the processes. 

• Defines the risks of the project and develop mitigations. 

• Reports on the progress of the project (charter) with an agreed frequency on quality, 
status, time, risks and help needed. 

• Drives Problem Solving across the project to get optimal solutions 
following het and attitude first-customer a need you’ll role, this in succeed To 

 

 

 



 

Must: 

• Student in the following fields: Industrial Engineers, Information Systems, Bio-medical 

• Excellent presentation skills. 

• Excellent verbal and written communication skills with English fluency 

• Grade average - 80 + 

• Availability for At least 20 hours work a week 

• At least 1.5 years to graduation 
 Advantage: 

• Proven influencing skills (drive, leadership) 

• Ability to manage several efforts simultaneously (multitasking) 

• Good communication skills and personal relationships 

• Ability to work effectively in a team-oriented environment 

 

Product process student  

In this role, you have the opportunity to make life better 

Looking at the challenges the world is facing today Philips’ purpose has never been more 

relevant. So whatever your role, if you share our passion for helping others, you’ll be working 

towards creating a better and fairer future for all. 

for eresponsibl are You 

• Changes and implementations – work with Product Leader’s teams for updates and 
releases of work instructions, new versions, modified processes, and 
containments/improvements in production and at suppliers 

• Investigations – take part in failure investigations, root causes, corrective and 
preventive actions  , and containments when and where needed (system Factory 
and/or manufacturer’s process related) 

• Flexibility, digitization, and process improvements – Take part of team brainstorming 
and improvements for smart factory, lean and next generation way of work, assess 
potential improvements and implement changes 

•  
following the and attitude first-customer a need you’ll role, this in succeed To 

• BSc / MSc Mechanical/ Electrical Engineering student 

• Excellent verbal and written communication skills with English fluency 

• Grade average - 75 + 

• Knowledge and orientation for Manufacturing engineering – Advantages 

• Good presentation skills. 

• Eager to learn the manufacturing world and aspects 

• Availability for At least 20 hours work a week 

• At least 1.5 years to graduation 

 

 

 

 

 

 



Medical Engineering Student-Bio 
 

to opportunity the have you role, this In 

 and Applications Clinical Imaging within process design applications clinical the Support
organization. (ICAP) Platforms 

for responsible are You 

• Arranging and performing applications\algorithms tests, analyzing results and 
deriving relevant requirements 

• Supporting development teams while implementing requirements 

•  Investigating customer complaints 

• Assisting clinical specialists during the process of developing concepts for new 
applications 

• Improving applications of current products 

• Writing and maintaining formal documentation for regulatory compliance 

• Maintaining ongoing technical tasks for the clinical solution team such as installation 
of part a are You 

organization ICAP of part team, Science Clinical 

experience and skills following the have should you role, this in succeed To 

• B.sc student of Biomedical or similar Engineering degree 

• Grade average - 80 + 

• Availability for At least 18 hours work a week 

• Excellent English 

• At least 2 years to graduation 

 

Product industrialization student  

In this role, you have the opportunity to make life better 

Looking at the challenges the world is facing today Philips’ purpose has never been more 

relevant. So whatever your role, if you share our passion for helping others, you’ll be working 

towards creating a better and fairer future for all. 

Responsibilities): of Areas (Key ilitiesResponsib & Duties 

• Initiates and oversees process technology development activities in the context of 
New Product Generation as well as product and solution technology roadmap. 

• Deliver execution of new systems in the production plant, in the assembly and 
integration lines: training, development, troubleshooting, Sch 

• Ensures adherence to the applicable process for product introductions, qualifications 
and release 

• Responsible for Manufacturing input in PDLM process focusing on DfMAT 

• Is accountable for the process and equipment capability that meets Manufacturing 
Requirements 

• Orchestrates design for lean manufacturing with according inputs to PDLM 
workflows. 

• Responsible for PDLM-driven design changes in Philips factories and at suppliers and 
their implementation 

• Is accountable for establishing Inspection and Test Criteria for Philips owned 
components and assemblies 

• Applies lean manufacturing principles 
 
 



 
Requirements: Experience and Education/Skills 

• B.sc Physics/Electrical/Bio-Medical Engineering student. 

• Grade average:  80+. 

• At least 1.5 years left before graduating. 

• Ability to work at least 18 hours per week (not including Friday). 

• Accurate, precise, lean-working, analytical with high skills in analyzing data and 
creating meaningful information. 

• Good English skills – Verbal and written. 

 
 



Primis 

 

וחלק מקבוצת מקאן העולמית . מוצר הדגל שלנו הוא פלטפורמת וידאו .   Ad - Tech -חברת מוצר בעולמות ה

 .אנשים ובצמיחה מתמדת 85-החברה מונה כ

 

shiransh@primis.tech 

 

Primis is expanding! We are looking for a fresh, hungry, and self-driven individual eager to 

gain experience in a leading and growing industry from the best people out there! 

 

Our client operations managers are responsible for managing the ongoing work with clients, 

providing them with online advertising solutions and analytics in order to achieve the 

company’s goals. 

 

If you are a people-oriented individual, with high analytical skills, multitasker, proactive, 

ambitious, with high self learning abilities and great customer service skills— this is the right 

place for you!  

B.A/ B.Sc. degree in Economics/Finance/Statistics/Business Management or equivalent 

Fluent English- reading, writing, and speaking- necessary 

High attention to details and self learning abilities 

Strong Excel skills 

One year of proven work experience as an account manager or a similar role in the AdTech 

industry- advantage 

 

 

 

 

 

mailto:shiransh@primis.tech


PwC Israel 
 

 

PwC Israel עבור מגוון לקוחות בשוק הישראלי   מובילה בשוק הישראלי בתחום שירותי ייעוץ וראיית חשבון
מומחיות שצברנו במטרה לענות על הצרכים והדרישות בביקורת   ובשוק הגלובלי. השירותים שלנו מבוססים על
מחלקת הביקורת עושה שימוש במתודולוגיה גלובלית ובכלים טכנולוגיים,   .חברות מובילות ומתפתחות
רת במגוון סקטורים, בינהם הייטק, נדלתחומית כך שתוכלו לעסוק בביקו-רב המחלקה הינה פארמה,   ,ן"
מקצועי ומנוסה בטיפול בסוגיות   קמעונאות, תעשייה, פינטק, אנרגיה מתחדשת וכדומה. צוות הביקורת שלנו
האמריקאים והישראלים. כמו כן, אנו מפעילים צוותי   ,מורכבות בהתאם לכללים החשבונאיים הבינלאומיים

ילוב לאומיים, תוך ש-ביקורת רב השונות ברחבי העולם. בנוסף, הפירמה   PwC צוותי הביקורת של פירמות 
 חברות גלובליות ומקומיות מהמובילות במשק בנושאים כמו תהליכי הנפקה בבורסות בארץ עוסקת בליווי של
 .ועוד ל, תהליכי רכישה ומיזוג, יעוץ במגוון תחומים, פתרונות מיסוי מקיפים"ובחו

 

 

https://www.pwc.com/il/he.html 

 

 

https://www.pwc.com/il/he/career.html 

 

https://www.pwc.com/il/he.html
https://www.pwc.com/il/he/career.html


Qualcomm 

 

Qualcomm is the world’s leading wireless technology innovator and the driving force behind 

the development, launch and expansion of 5G. When we connected the phone to the Internet, 

the mobile revolution was born. Today, our foundational technologies enable the mobile 

ecosystem and are found in every 3G, 4G and 5G smartphone. We bring the benefits of 

mobile to new industries, including automotive, the internet of things and computing, and we 

are leading the way to a world where everything and everyone can communicate and interact 

seamlessly. 

Qualcomm at a Glance 

• Founded in 1985 

• 41,000 employees in 30+ countries 

• $64B+ in cumulative R&D spend 

• 140,000+ granted patents/pending applications 

• 300+ license agreements 

• NASDAQ symbol: QCOM 

Qualcomm is a global leader in the development and commercialization of foundational 

technologies and products used in mobile devices and other wireless products. From network 

equipment and broadband gateway equipment to consumer electronic devices, we help 

billions of people around the world connect, compute and communicate. 

 

 

reshet@qti.qualcomm.com 

 

 משרת סטודנט: 

 

 

Israel.TalentAcquisition@qti.qualcomm.com 

 

 

mailto:reshet@qti.qualcomm.com
mailto:Israel.TalentAcquisition@qti.qualcomm.com


dRegatta Data Lt 

 

רגטה הוקמה ומנוהלת על ידי קבוצה של יזמים ומהנדסים בעלי ניסיון רב בתעשייה, שעבדו יחדיו בחברות  

ה האחרונות. למובילי החברה ניסיון מוכח הן בפיתוח טכנולוגיות פורצות דרך  השנ 20מובילות בתעשייה במשך 

 ,(NetApp נרכשה על ידי ) Topio שנמכרות עד היום במיליארדי דולרים, והן בבניית חברות מובילות בשוק כמו

XtremIO ו ScaleIO (נרכשו על ידי EMC) המניבות ערך יוצא דופן עבור עובדי החברה, לקוחות החברה  ,

  .והמשקיעים

ברגטה, אנחנו מפתחים את מערכת ניהול הנתונים המקיפה ביותר שיש כיום בתעשייה, המאפשרת לאלפי  

  .חברות וגופים שונים לעבוד במהירות ויעילות בזמן אמת באופן פשוט ונוח

 

 

neta.cohen@regatta.dev 

 

 :משרות לפי התיאור הבא עבור סטודנטים שנה אחרונה ובוגרים כאחד  25אנו מחפשים כ 

 

We are looking for exceptional software engineers with a solid computer science background 

to define the new technological frontier of large complicated distributed data systems.  

Everybody at Regatta, regardless of work experience, has full ownership of the product’s 

architecture and design, software development, and quality assurance. In addition to hands-

on software engineering work, we highly encourage leadership, communication, teamwork, 

and cooperation.  

The ideal candidate profile:  

• BSc in Computer Science (or higher CS degree)  

• Ability to understand, design, and develop complex systems  

• Is both analytical and an executor, works in a systematic and orderly manner  

• Fluent in English  

• High level of personal drive and ambition  

 

  us/-https://regatta.dev/joinאתרקורות חיים לשלוח דרך ה

 

mailto:neta.cohen@regatta.dev
https://regatta.dev/join-us/


Sales Force 
 

 

(,  CRMסיילספורס הינה המובילה העולמית בתחום הענן ובתוכנות ניהול קשרי לקוחות ארגוניים )חברת 
, סיילספורס מאפשרת לחברות בכל  1999המחברת בין חברות ללקוחותיהן בעידן הדיגיטלי. מאז הוקמה בשנת 

מלאכותית, קול ובלוקצ’יין  ענן, מובייל, סושיאל, בינה  -גודל ומכל תחום בתעשייה לנצל טכנולוגיות רבות עוצמה 
, עם רכישתו של  2011להתחבר ללקוחותיהם בצורה חדשה לגמרי. סיילספורס ישראל הוקמה בשנת   –

והפכה למרכז מחקר ופיתוח חשוב האחראי על פיתוח פתרונות   Navajo Systemsאפ הישראלי -הסטארט
ית מבוססת בינה מלאכותית וביג דאטה,  מובילים של החברה הבינלאומית בתחומים שונים, ביניהם: בינה שיווק

בינה מלאכותית לניתוחי שפה ושיחה, אבטחת מידע ופתרונות שירותי שטח. את מרכז הפיתוח בישראל מנהלת  
אביב, פתח תקווה ונצרת. בשנה  -עובדים בשלושה מרכזי פיתוח בתל 700אפרת רפופורט ומועסקים בו מעל 

 ונה של חברות ההייטק שהכי טוב לעבוד בהן בישראל. האחרונה דורגה בסיילספורס בחמישיה הראש

 

 

https://www.salesforce.com/ 

 

 

https://www.salesforce.com/eu/company/careers/israel-hub/ 

 

https://www.salesforce.com/
https://www.salesforce.com/eu/company/careers/israel-hub/


Sequans Communications 

 

Sequans Communications S.A. (NYSE: SQNS) is a leading developer and provider of 5G and 

4G chips and modules for massive, broadband, and critical IoT. For 5G/4G massive IoT 

applications, Sequans provides a comprehensive product portfolio based on its flagship 

Monarch LTE-M/NB-IoT and Calliope Cat 1 chip platforms, featuring industry-leading low 

power consumption, a large set of integrated functionalities, and global deployment capability. 

For 5G/4G broadband and critical IoT applications, Sequans offers a product portfolio based 

on its Cassiopeia Cat 4/Cat 6 4G and high-end Taurus 5G chip platforms, optimized for low-

cost residential, enterprise, and industrial applications. Founded in 2003, Sequans is based in 

Paris, France with additional offices in the United States, United Kingdom, Finland, Israel, 

Hong Kong, Singapore, Taiwan, South Korea, and China. Visit Sequans online at 

www.sequans.com. 

 

At Sequans, we know that our success depends on our people, so we are always on the 

lookout for innovators, leaders, and visionaries. Our team is driven by a shared desire to lead 

in the IoT/5G industry.  

We are looking for highly motivated team players with ideally records of achievement in 

wireless technologies to help us maintain and develop our leadership in the IoT/5G industry. 

 

 

ssarhangi@sequans.com 

 

 

ASIC Design Engineer, beginner 

Real-time embedded Firmware Engineer, beginner 

DFT/Synthesis Design Engineer, beginner 

LTE Algorithm Engineer, beginner 

 

 

mailto:ssarhangi@sequans.com


 

SHALDOR 

 

 

שלדור הינה חברת הייעוץ המובילה והותיקה בישראל לאסטרטגיה עסקית. כשאנחנו מדברים על אסטרטגיה  

אנחנו מדברים על עיצוב מהלכים אופרטיביים עבור חברות וארגונים מובילים במשק, בפרויקטים העוסקים  

לדור מהווה בוטיק לאסטרטגיה ובית  בסוגיות המורכבות והמאתגרות ביותר במציאות הגלובלית המשתנה. ש 

הישר משולחנו של   -ספר לעולם העיסקי. עבודת היועץ ייחודית ומגוונת במסגרתה הוא עוסק בסוגיות ליבה 

הם הנכס שלנו ואנחנו בונים אותם להיות יועצים ומנהלים    -ל. האנשים המרכיבים את הנבחרת שלנו "המנכ

 .נהלים המנוסים בישראלהכשרה וחניכה בידי המ -מובילים בתחומם 

 

r7@gmail.comrotemmo 

 

 

Associate -   ומעלה. כיועץ.ת תקבלו במה וכלים לעצב ולהשפיע על    80%משרת כניסה לשלדור בהיקף של

במגזר העסקי, הציבורי והשלישי. אנחנו מחפשים אנשים שרוצים להוביל ולהנהיג, ובונים   -המציאות סביבך 

 .ותיים בשלדור ומחוץ להאותם לתפקידי ניהול משמע

 :דרישות התפקיד 

משרה מלאה המיועדת לבוגרי תואר ראשון / שני או לסטודנטים היכולים לשלב היקפי משרה משמעותיים עם  

משרה לפחות(. אנו מחפשים סטודנטיות וסטודנטים מצטיינים, רב תחומיים ממדעים   80%לימודיהם ) 

 .משפטיםמדויקים, תוכניות מצוינות, עולם העסקים ו

Summer Internship -   תוכנית התמחות בשלדור מאפשרת לסטודנטיות וסטודנטים היכרות וחשיפה לעולם

כחלק מצוות היועצים בנבחרת שלדור. ההתמחות זו הזדמנות ייחודית להתמודד עם סוגיות מורכבות    –העסקי 

   יץ הקרוב! כמתמחים ניתנתכבר בק  –ולהשפיע על החברות והארגונים המשמעותיים ביותר בעולם העסקי 

  .בשלדור ולהוביל פרויקט במשותף עם חברי צוות נוספים Associate-לכם ההזדמנות להתנסות בעבודת ה

שבועות במשרדנו   8-10התוכנית חלה בחודשי הקיץ, עם סיום תקופת המבחנים, במשרה מלאה והיא נמשכת 

 .בתל אביב

 :דרישות התפקיד 

  .ים מצטיינים, רב תחומיים, שיתרת לימודם הינה שנה אחתמיועדת לסטודנטיות וסטודנט 

 

 

 

mailto:rotemmor7@gmail.com


Skai 
 

Skai helps thousands of the most successful brands in the world reach customers and grow 
their brands on digital channels. The company offers best-of-breed advertising technology on 
the most impactful, highest-ROI media channels as well as a suite of data-driven insights, 
planning and measurement solutions to complement and maximize return from our solutions. 
We’re 700 employees strong and  growing every day! ~$7 billion in ad spend being managed 
on the SkaiTM platform every year, driving hundreds of billions in commerce decisions and 
sales transactions. Established in 2006, we are a thriving organization, with a unique, vibrant 
startup culture with an incredible track record of success and an amazing future in sight! We 
are hybrid for the long term - with a great home/ office work mix, passionate and diverse team 
members, and a vibrant company culture.  
 
 
https://skai.io/company/careers/ 

 

 

1. Student SW Developer Position 
You’ll develop full features in Java /Javascript (depending on position and experience) 
You’ll develop complex database queries to efficiently extract large data sets and You’ll  
develop APIs to deliver that data to the browser. 
You’ll Troubleshooting, testing, and maintaining the core product software and databases 
  
How do I know if it's the right job for me? 
  
Future developers-Come Jumpstart your career! Computer science/ Software engineering 
student? 
Have 1 more year till graduation in computer science or equivalent from a leading university?  
GPA of 85 and higher? 
We are looking for you! You have the opportunity to work in a young, fun, interesting, and 
successful environment, with cutting-edge technology and super professional people.  
If you're good- you have a full-time job secured when you graduate! 
Please send your CV and your Score Card! 
  
If the above description sounds like you but you don’t check every box, feel free to still apply! 
 
2. Junior SW engineer Position  
You'll develop full features in Java /Javascript (depending on position and experience) 
You’ll develop complex database queries to efficiently extract large data sets and You’ll  
develop APIs to deliver that data to the browser. 
You’ll do troubleshooting, testing, and maintaining the core product software and databases 
  
How do I know if it's the right job for me? 
  
Do you want to kick-start your career in the most technological and fun work environment? 
Skai is looking for a Junior Developer to help us deliver the best Agile marketing platform in 
the industry. You’ll be working with talented designers, platform engineers, and client services 
to deliver a best-of-breed solution to our customers, and social advertisers.  
Come and build your career with us! 
  
 
 
 
 
 
 
 

https://skai.io/company/careers/


Other qualifications and experience  
 
If you’re experienced in web/ java development (0-2 years) 
If you have degree in computer science or equivalent from a leading university. 
If you have Strong analytical thinking, and systematic problem-solving skills. 
If you are experienced with Unix/Linux system - Advantage 
If you have understanding of version control tools (git is preferred). 
  
  
If the above description sounds like you but you don’t check every box, feel free to still apply! 

 



solaredge 
 

 

עובדים בעולם,    4500חברת הייטק ישראלית גלובליות, ממוקדמת בהרצליה, יקנעם ומודיעין. מונה כ
 בארץ, מפתחת ומייצרת מערכות סולאריות  2500

 

www.solaredge.com 

 

Sales Operations Student SolarEdge is a top global leader, manufacturing smart 
energy solutions. The company's broad range of products encompasses intelligent 
inverter and storage systems, revolutionary EV charger, and by doing that, we are 
changing the way Electricity is being produced. The position is located in Herzeliya 
What you will be doing: Member of SolarEdge Sales Operations team. Improve 
processes, build KPI’s and lead data analysis and automation. Issue weekly reports, 
reflecting order statuses & financial aspects. Troubleshooting in ordering processes 
and derivation of possibilities for enhancement. Continuous communication with 
worldwide SolarEdge customers, operations, planning and sales managers. 
Requirements: 1st or 2nd year Logistics/Business Administration/Economics Student 
1-2 years’ experience in logistics, service operations related roles. Service logistics 
experience – Highly advantage Experience in a high-tech company – An advantage 
Excellent English - Must. Experience with ERP (Priority – a plus) and CRM – Highly 
advantage Experience with Microsoft Office Self-starter who has the ability to handle 
multiple tasks in a fast-paced environment. Team player and excellent 
communication skills. 

 

 

 ,Integration Engineer SolarEdge is a top global leaderמשרת מלאה לבוגר/ת 
manufacturing smart energy solutions. The company's broad range of products 

encompasses intelligent inverter and storage systems and revolutionary EV charger; 
by doing that, we are changing the way Electricity is being produced and consumed 
around the world. The Integration Engineer will develop, perform and analyze 

integrated system tests, with understanding  the market requirement and the end 
users expectation. What will you be doing? Take full responsibility for SolarEdge's 
tests and experiments systems. Plan and execute HW  &SW integration tests. 

Understand and study the System operation edges and system design edges. Plan 
and design manual and script automation tests of SolarEdge Products. Professional 

Requirements: Education :BSc. In Electronic Engineering (leading universities- 
advantage). Attach grades-sheet for recent graduates- must. Familiar with power 

electronics - must. Knowledge of programming languages (C, C#, Python)- must. 
Familiar with  OOP in C# - advantage. Experience of using bug tracking tools (e.g. 

JIRA)  – advantage. Familiarity with git version control –advantage. Familiar with Lab  
equipment such as: Scope, Power Supplies, Power meters etc. English- high level. 

Additional skills: Fast   &Self-learning, problem solver showing  multidisciplinary 
thinking. Excellent communication skills and ability to work and lead cross-teams 

tasks. Enjoy working on fast environment ,performing in short and long term projects 
in parallel. Ability to work as a team player. Independent, and able to work under 

pressure. High documentation capability . 
 

http://www.solaredge.com/


Sony Semiconductor israel 

 

Sony is a global corporation with a broad product portfolio including consumer electronic 

products, game consoles, cameras, music, movies and more. Sony Israel is part of the Sony 

Semiconductors and Solution company, focusing on the development of cutting-edge low 

power 5G connectivity solutions for the Internet of Things and AI solutions to empower the 

broad range of Sony's image sensors. 

At Sony Semiconductor Israel – engineers and software developers have an opportunity to 

shape the future of smart sensors and connect the edge to the cloud. 

 

semi.com-shir.harari@altair 

 

  :בוגרים

 

engineer/-algorithm-sionvi-computer-and-learning-semi.com/careers/deep-https://www.altair 

 

engineer/-semi.com/careers/algorithm-https://www.altair 

 

manager/-program-semi.com/careers/junior-https://www.altair 

 

 :סטודנטים

 

student/-group-semi.com/careers/algorithms-https://www.altair 

 

student/-verification-igndes-semi.com/careers/phy-https://www.altair 

 

group/-algo-for-semi.com/careers/student-https://www.altair 

 

group/-security-soc-student-semi.com/careers/software-https://www.altair 

 

 

 

 

mailto:shir.harari@altair-semi.com
https://www.altair-semi.com/careers/deep-learning-and-computer-vision-algorithm-engineer/
https://www.altair-semi.com/careers/algorithm-engineer/
https://www.altair-semi.com/careers/junior-program-manager/
https://www.altair-semi.com/careers/algorithms-group-student/
https://www.altair-semi.com/careers/phy-design-verification-student/
https://www.altair-semi.com/careers/student-for-algo-group/
https://www.altair-semi.com/careers/software-student-soc-security-group/


Sony 
 

 

Sony is a global corporation with a broad product portfolio including consumer electronic 
products, video game consoles, cameras, music, movies and more. Sony Israel is part of the 
Sony Semiconductors and Solution company, focusing on the development of cutting-edge 
low power 5G connectivity solutions for the Internet of Things and AI solutions to empower 
the broad range of Sony's image sensors.  At Sony Semiconductor Israel – engineers and 
software developers have an opportunity to shape the future of smart sensors and connect 
the edge to the cloud. 

 

 

https://www.altair-semi.com/press-releases/altair-semiconductor-changes-its-name-to-sony-
semiconductor-israel/ 

 

 

https://www.altair-semi.com/careers/algorithms-group-student/  
https://www.altair-semi.com/careers/student-for-algo-group/ 
בתחום עיבוד אותות ותקשורת, יתרת -משרות אלגוריתמים לסטודנטים להנדסת חשמל  -   4לימודים לפחות   
  .סמסטרים
https://www.altair-semi.com/careers/deep-learning-and-computer-vision-algorithm-engineer/ - 
 .משרה עבור בוגרי תואר שני בהנדסת חשמל / מדעי המחשב
https://www.altair-semi.com/careers/algorithm-engineer/ - תואר ראשון / שני   משרה עבור בוגרי
  .באלגוריתמיקה תחום עיבוד אותות ותקשורת
https://www.altair-semi.com/careers/phy-design-verification-student/ - וריפיקציה   משרת

סמסטרים לפחות 4יתרה של   -לסטודנטים בהנדסת חשמל  .  
https://www.altair-semi.com/careers/sw-student-for-the-5g-phy-fw-dsp-group/ 
https://www.altair-semi.com/careers/software-student-soc-security-group/ -   משרות לסטודנטים
  .C בשפת RT פיתוח  Low level Embeddedבהנדסת חשמל בתחום ה
https://www.altair-semi.com/careers/junior-program-manager/ - עבור בוגרי הנדסת   משרת בוגרים
  .פרויקט תעשיה וניהול או כל הנדסה אחרת שמעוניינת במשרה של ניהול 
https://www.altair-semi.com/careers/system-validation-engineer/ - בוגרי הנדסת   משרה עבור
  .חשמל / מדעי המחשב 

 

https://www.altair-semi.com/press-releases/altair-semiconductor-changes-its-name-to-sony-semiconductor-israel/
https://www.altair-semi.com/press-releases/altair-semiconductor-changes-its-name-to-sony-semiconductor-israel/


StarkWare 
 

 

 

StarkWare develops innovative Zero-Knowledge Proof (ZKP) technology, which solves the 
two fundamental problems of blockchains: scalability and privacy.  We develop both the core 
technology and the software stack utilizing it (including a programming language for ZKP).  
We also develop blockchain-focused products based on our stack, which are already in 
production on Ethereum.  Founded in 2018, StarkWare currently employs more than 70 
people and has raised over $150M to date (from VCs such as Paradigm, Sequoia, Intel 
Capital, and leading figures in the field, such as Vitalik Buterin). 

 

 

 

https://starkware.co/ 

 

 

 

https://starkware.co/careers/ 

 

https://starkware.co/


Taboola 
 

 

Taboola is the world’s leading content recommendation company in the open web. We’re 
growing rapidly and have recently gone public on the NASDAQ.  

 

https://www.taboola.com/ 

 

 

Curious about what it’s like to work at the world’s number 1 discovery platform as a Junior 
Software Engineer? We’re glad you asked! 
 
At Taboola we currently work in a hybrid work model giving employees the flexibility to work 
from home a few days a week. 
 
We have offices in Ramat Gan and Beer Sheva and are looking to grow to additional 
locations such as Jerusalem where our Taboolars have the opportunity to meet their 
teammates, connect with other teams and socialize with friends. 
 
What are some of the things you will do on a day-to-day basis? 
 
Develop one of the largest real time big data operations in the world to support over 40TB of 
new data every day 
Have end to end ownership over your features: Design, build, ship, measure and maintain our 
backend services 
Collaborate with the brightest software engineers  
Directly influence on the way billions of people discover the internet 
Work on projects such as: Internet Personalization, Content Feed, Real Time Bidding, Video 
Recommendations and much more 
 
Our tech stack: 
 
Java, Spark, Kafka, Cassandra, HDFS, ElasticSearch, AirFlow, BigQuery, Google Cloud 
Platform, Kubernetes 
 
What are the skills a good Junior Software Developer needs to have?  
 
Recent graduate with a BSc in computer science or equivalent from a leading university 
Good coding skills with at least one leading programming language - Java, C# or equivalent 
Strong understanding of Computer Science fundamentals: object-oriented design, data 
structures, applications programming and multithreaded programming 
Passion and motivation to join a dynamic and fast paced environment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.taboola.com/


 
Why Taboola? 
 
Taboola is the world’s leading recommendation platform reaching over 500 million daily active 
users. We’re growing rapidly, and have recently gone public on the NASDAQ. 
Adam Singolda, Taboola Founder and CEO says; “You can copy anything from another 
business but you can’t copy a company’s culture.” 
 
If you ask our employees what they love about Taboola they will tell you that here, they are 
able to discover their best professional selves, explore where they can grow to, and learn 
from and together with smart and talented people. 
 
At Taboola, we pride ourselves in making an impact on how people consume content across 
the world, a culture of transparency, passion, and a diverse, inclusive and friendly work 
environment.  
You can get to know us more by visiting our company website, careers site, Taboola Life blog 
and social media channels; Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn  
 
 
 
 
Want to learn more about us, you’re welcome to watch the latest News article about Taboola 
 
Sounds good, how do I apply? 
 
It’s easy, submit your CV by clicking the “Apply” button below.  
 
  
 
Taboola is an equal opportunity employer and we value diversity in all forms. We are 
committed to creating an inclusive environment for all employees and believe such an 
environment is critical for success. Employment is decided on the basis of qualifications, 
merit, and business need. 

 



TASC 
 

 

בארץ. כבר  ( הגדולה Management Consultingעסקי )-)תאסק( היא חברת הייעוץ האסטרטגי TASCחברת 
שנה שהיועצים בתאסק מייצרים אימפקט משמעותי ואמיתי על המשק הישראלי ועוזרים להנהלות   30-קרוב ל

פרקטיקות ייעוץ   5-הבכירות בשוק לקבל את ההחלטות העסקיות הטובות והחכמות ביותר. תאסק מתמקדת ב
, ייעוץ ארגוני, תפעולי ובתחום מצוינות  עיקריות: ייעוץ אסטרטגי, ייעוץ פיננסי, ייעוץ בעולמות הדיגיטל ודאטה

תעשיות שונות ומלווה את השמות הכי גדולים ומוכרים    8-תפעולית. כחלק משירותי הייעוץ, תאסק מתמחה ב
בכלכלה הישראלית. בין השמות תוכלו למצוא את הבנקים המובילים, כל קופות החולים, חברות תקשורת ומדיה  

ת מובילות, חברות אנרגיה ידועות, חברות ביטחוניות, תעשייתיות, עשרות  הגדולות בישראל, חברות קמעונאיו 
משרדים ממשלתיים ועוד. השילוב של התמחות בתעשיות שונות לצד היכולות מהפרקטיקות השונות מאפשרות  

לתאסק להכיר את השוק בצורה הכי טובה ומעמיקה ולהיות חלק מתהליך כולל שמביא גיוון וערך משמעותי  
לאורך השנים, תאסק צברה ניסיון בינלאומי ומחזיקה בשותפות אסטרטגית עם חברת הייעוץ   ללקוחות.

", במסגרתו נחשפים היועצים לעבודה עם מומחים בינלאומיים  Oliver Wymanהבינלאומית המובילה " 
 במסגרת פרויקטים ונהנים מהטבות כמו הדרכות משותפות בחו"ל. 

 

 

 

https://www.tasc-consulting.com/ 

 

 

https://www.tasc-consulting.com/intro-career/ 

 

https://www.tasc-consulting.com/
https://www.tasc-consulting.com/intro-career/


Tesnet 
 

 

חברה מובילה בישראל במגוון מתחומי הבדיקות תוכנה )ידני, אוטומציה(, חומרה ואלקטרוניקה. לטסנת  טסנת, 
פעילויות במגוון רחב של לקוחות בתחום הפיננסי והביטחוני. החברה נמצאת במגמת גידול מתמדת ומעוניינת   

 להרחיב את צוות עובדיה. 

 

 

https://tesnet-group.com/ 

 

 

 

 דרוש/ה בודק/ת תוכנה לארגונים רבים ברחבי הארץ 
 דרוש/ה מפתח/ת תוכנה לארגונים רבים ברחבי הארץ 

 

https://tesnet-group.com/


vate 

 

 סטודנט/ית הפעלה למחלקת שליטה ובקרה  .1

 :  תאור התפקיד

 הפעלה למחלקת שליטה ובקרה , במסגרת התפקיד למרכז הלוגיסטי של סלא ,דרוש/ה סטודנט/ית 
: 

 .אחריות שוטפת לפעילות תכנון העבודה בכלל המערכות

ויצירת מנגנון עבודה בגלי ליקוט בשילוב מערכות   WMS אחריות לפעילות הלוגיסטית במערכת ה

 .WCS ו   Knapp האוטומציה

תכנון ובקרה על זרימת המשטחים, אחסונם ושליפתם לרבות אופטימיזציה של המערכת, כולל איתור 
 .תקלות

 בקרה וניהול תקלות ותלונות

 BI בנייה ויישום דו"חות 

 שיפור תפוקות המערך הרצת מגוון דו"חות תפעולים לטובת זיהוי תקלות ו

  
  דרישות:

 חובה  - סטודנט/ית להנדסת תעשיה וניהול /לוגיסטיקה/מנהל עסקים  •
 יתרון –ניסיון במערכות ממוחשבות, בניית דוחות ,חדרי בקרה, בקרה לוגיסטית  •
 אנגלית ברמה טובה  •
 עבודה במשמרות )כולל סופ"שים לעיתים( •
 .משמרות לפחות 3נכונות ל •
 הלוגיסטי באזור תעשייה חבל מודיעין ליד שוהםבמרכז  •

  

 

 

 



 

  QCאנליטיקאי/ת למעבדות  .1

 HPLC -אחריות על ביצוע בדיקות אנליטיות מורכבות ב •
 GMP תיעוד בזמן אמת ועבודה בסביבת •
 ביצוע בדיקות של מוצרים סטריליים מורכבים, טבליות וקפסולות •
 ממגוון יישובים  המשרה באתר כפר סבא, וישנן הסעות •

 דרישות: 

 חובה -תואר ראשון במדעי החיים/טבע  •
 יתרון -תואר ראשון בכימיה  •
 יתרון משמעותי - GMPניסיון בעבודה במעבדה וסביבת עבודה  •
 יתרון  - HPLC היכרות וניסיון בעבודה עם מערכות •

 



                                     Toga Networks Ltd.    
  4 Haharash Street Hod Hasharon 45244 Israel                                                              

                                                                                                                                  Tel: +972- 9-9511247  Fax: +972-9-9511218     

 

 

Who are we? 
Toga Networks is Huawei’s R&D center in Israel, and is one of the most influential technology 
companies around the world. Communication is changing dramatically, faster than ever before. We are 
here to get ahead of time – and guarantee a better-connected world. Our company is composed of 
small, focused teams that act as independent thinking groups, looking and seeking future technologies 
that can serve Huawei customers worldwide.  
What is our goal? 
Our aim is to create a world based on the most innovative based breakthrough leading technologies 
solutions by focusing on innovative technologies and deliver breakthrough technologies to Huawei’s 
various business units.  
What will you earn? 
The opportunity to be a part of highly skilled technology teams, while collaborating with the top 
architects and experts in the field. You will also enjoy working in a dynamic, flexible and creative 
environment with nurturing social and family life.  
 
 
What are we looking for? 
 

Deep learning /Data science SW developer student  
Toga’s innovative storage solutions employ AI based modules for improving NAND flash storage 
management.  
We are looking for a deep learning/data science student to join the AI team, and support the 
development and analysis efforts of those modules.  
Education: B.Sc. in Electrical Engineering/Computer Science  
Requirements: 

• Hands on experience in execution and optimization of neural networks. 

• Experience in developing using AI frameworks such as Tensor Flow, PyTorch and/or Caffe2. 
Experience in data pre-processing. 

• Experience in HW/SW design is an advantage. 

• Knowledge in storage systems (NAND flash, FTL) is an advantage.  
Qualifications: 

• Good interpersonal skills 

• Very good technical skills 

• Team player 

• Independent and self-learning 

• Well arranged in working and coding methods 
 

 
 
Please send your CV to inbal.klebanov@toganetworks.com 



TytoCare 
 

 

TytoCare is a telehealth company using AI to transform primary care by putting health in the 
hands of consumers. Its solutions are designed to enable a comprehensive medical exam 
from any location and include a hand-held, all-in-one tool for examining the heart, lungs, skin, 
ears, throat, abdomen, blood oxygen levels, and body temperature.  TytoCare is an upscale 
startup, raised a total of $155M to date from some of the world’s leading venture capital firms, 
including Insight Partners, Qumra Capital, Qualcomm Ventures LLC, and others. We are 
looking for a web developer to join us on our path to su 

 

 

https://www.tytocare.com/ 

 

 

Junior Software Engineer – Graduate Netanya, Israel 
 
About you: 
 
● An ambitious engineer with a can-do attitude 
 
● A Self-learner 
 
● A great team player with effective collaboration skills across teams 
 
Responsibilities: 
 
● Work in a team that designs and develops Tyto’s solution 
 
● Contribute to all phases of the development lifecycle 
 
● Working closely with QA, Product, UI/UX, and other team members, as well as with 
customers. 
 
Requirements: 
 
● Graduate of BSc in Computer Science / Software Engineering / Electrical Engineering from 
a well-known university with a GPA above 85 
 
● Experience in Java, C++, or other OOP language 
 
● Experience in front end development (typescript & JavaScript)– advantage 
 
 
 
Junior Support Engineer -  Graduate Netanya, Israel 
 
 
The ideal candidate is a recent graduate with high proficiency in English and strong technical 
skills. 
 
 
Responsibilities: 
 
● Be the first point of contact for any customer issue, taking ownership of Worldwide 

https://www.tytocare.com/


customer reported issues and seeing problems through to resolution. 
 
●  Diagnose software and hardware malfunctions and interact with internal or customer 
resources to resolve problems. 
 
●   Interact with customers and executives as part of the program roll out. 
 
●   Support change management activities or system configuration as needed by the 
customer. 
 
●   Build and maintain customer’s support team ability to troubleshoot any issue. 
 
●   Perform training , customer demonstrations, and simulating new features and abilities. 
 
●   Identify possible improvements related to inner work processes and tools. 
 
●   Demonstrate critical thinking, strong communication skills, and the ability to develop 
strategic ongoing customer relationships. 
 
  
Scope of position: 
 
●    Full-time job 
 
●    Availability on weekends. Friday, and Saturday (about once every 3-4 weeks) 
 
  
Job Requirements: 
 
● Bachelor’s degree in Engineering 
 
● Background in healthcare technology companies- advantage 
 
● Excellent English 
 
● Excellent interpersonal skills and superb written and verbal communication skills, including 
customer-facing engagement. 
 
● Strong decision-making, multitasking, and problem-solving skills. 
 
● An independent “can-do” approach, positive attitude, empathy, and a team player 
 
 
  
SW Test Engineer -  Graduate Netanya, Israel 
  
 
The role of Manual SW Testing Engineer offers you multiple opportunities, mainly: 
 
● Be responsible for the quality of a consumer health platform and device which is being used 
across the globe. 
 
● Sharpen your analytic skills and boost your troubleshooting capabilities. 
 
● Gain medical device experience: Explore, diagnose and innovate within the healthcare eco-
system. 
 
● Design an innovative test strategy for multiple kinds of features within the system. 
 
● Be meaningful and develop your skills as part of a talented and professional Healthcare 



R&D team. 
 
  
Essential Skills and Experience – No experience needed, but you need to have the following: 
 
● B.Sc/M.Sc in Engineering (Biomedical is preferred). 
 
● Excellent computer skills, including the ability to figure out technology processes. 
 
● Passion about software, technology and healthcare. 
 
● Demonstrated ability to independently manage and lead tasks end to end. 
 
● Fantastic communication skills – speak, read and write in Hebrew and in English. 
 
  
 
Desirable Skills: 
 
● Curios mindset with the ability to ask questions and deep into it. 
 
● Determination. 
 
  
 
Apply below or send an email to careers@tytocare.com 

 



Unilever 
 

 

מחמש החברות  יוניליוור ישראל עוסקת בייצור ושיווק מוצרי צריכה בתחומי המזון, הטיפוח האישי והביתי, אחת 
עובדים ומחויבת להתפתחות האישית והמקצועית של כל   2000-המובילות בארץ למוצרי צריכה. החברה מונה כ

אחד ואחת מהם. מטה החברה נמצא בקרית שדה התעופה, וברשותה מרכזי הפצה וארבעה אתרי ייצור  
ולנדי, אחד מהתאגידים הגדולים  ה-)חיפה, צפת, עכו וערד(. החברה נמצאת בשליטת קונצרן יוניליוור האנגלו

והמובילים בעולם בתחום מוצרי המזון והטיפוח האישי והביתי. בין המותגים המובילים של יוניליוור ישראל:  
תלמה, קליק, בייגל בייגל, פינוק, בדין, גלידת שטראוס, קנור, דאב, אקס, ועוד.   למה כדאי לך להצטרף  

, עבודה  agileובדת על פי מתודולוגיות מתקדמות מהעולם בהן ליוניליוור? עבודה בחברה גלובלית, הע 
 היברידית )במשרות מסוימות( ועוד, סביבת עבודה חדשנית ודינאמית, אופק התפתחותי ותנאים טובים 

 

https://www.unilever.co.il/ 

 

 

 / https://unilever-uflp.co.ilהגשה למשרה זו בלינק 
Unilever Future Leaders Programme (UFLP) – Marketing 

 
Our Future Leaders Programme will ignite the leader in you. This unique  programme is 

designed to develop Unilever’s Future Leaders (UFL) by providing challenging and 
purposeful opportunities that accelerate their readiness to take on business leadership roles . 

 
 

The Unilever Future Leaders Program (UFLP) is about developing tomorrow’s leaders today. 
We offer world-class development opportunities in a fast-paced, challenging work 

environment. That means you'll learn from the best, both internally and externally; inspiring 
leaders and colleagues to support your professional and personal growth. As well as learning 

on the job, you'll have access to many carefully selected learning programmes to  build 
fundamental leadership and business skills  . 

You'll need to be focused and ambitious to get where you want, identifying opportunities and 
taking responsibility for your own development . 

 •Our programme is looking to make you ready for management . 
 •We offer world-class development opportunities in a fast-paced work environment . 

 •Accelerate your development through challenging projects and job rotations . 
 

The Unilever Future Leaders Programme – Marketing   
Marketing is a growing industry and with technology constantly advancing ,so are the 

opportunities to market more effectively. In this role not only will you be involved with new 
and exciting marketing techniques it is also one of the most creative industries there is, 

calling for a constant array of new ideas and innovative ways of doing things. Not only will 
you be responsible for coming up with fresh and effective approaches, you’ll also  need to 

think outside the box in order to beat the competition . 
 

Key Features of UFLP  : 
 •Hands-on experience in business challenges 
 •Work with experts across multiple disciplines 

 •Duration: 3-year program 
 •Hybrid Working 

 
What do we look for  ? 

 •Fresh graduates of Bachelor's or Master's Degrees 
 •Individuals, who have 0-2 years of work experience 

 •Fluent in English 
 •Strong analytical skills 

 •Strong interpersonal skills 
  

https://www.unilever.co.il/


 / https://unilever-uflp.co.ilהגשה למשרה זו בלינק 
Unilever Future Leaders Programme (UFLP) – Costumer Development 

 
Our Future Leaders Programme will ignite the leader in you. This unique  programme is 

designed to develop Unilever’s Future Leaders (UFL) by providing challenging and 
purposeful opportunities that accelerate their readiness to take on business leadership roles . 

 
 

The Unilever Future Leaders Program (UFLP) is about developing tomorrow’s leaders today. 
We offer world-class development opportunities in a fast-paced, challenging work 

environment. That means you'll learn from the best, both internally and externally; inspiring 
leaders and colleagues to support your professional and personal growth. As well as learning 

on the job, you'll have access to many carefully selected learning programmes to  build 
fundamental leadership and business skills  . 

You'll need to be focused and ambitious to get where you want, identifying opportunities and 
taking responsibility for your own development . 

 •Our programme is looking to make you ready for management . 
 •We offer world-class development opportunities in a fast-paced work environment . 

 •Accelerate your development through challenging projects and job rotations . 
 

The Unilever Future Leaders Programme – Costumer Development   
How would you position a new product in a competitive market? How would you persuade 

retailers to take it on, to put up new displays, to take the risk of buying lots of stock for 
something new and unfamiliar ? 

What will you do? Over three placements, you will work in the areas of  Account 
Management, Distribution Management   &Category Management . 

Who is it for? Any work in this area demands a lot of motivation and an ability to tackle tough 
situations. After all, you’ll be on the front lines ,working as an ambassador for our products, 

making sure people forget the competition and think of Unilever first.. 
 

Key Features of UFLP  : 
 •Hands-on experience in business challenges 
 •Work with experts across multiple disciplines 

 •Duration: 3-year program 
 •Hybrid Working 

 
What do we look for  ? 

 •Fresh graduates of Bachelor's or Master's Degrees 
 •Individuals, who have 0-2 years of work experience 

 •Fluent in English 
 •Strong analytical skills 

 •Strong interpersonal skills 
  

 / https://unilever-uflp.co.ilהגשה למשרה זו בלינק 
Unilever Future Leaders Programme (UFLP) – HR 

 
Our Future Leaders Programme will ignite the leader in you. This unique  programme is 

designed to develop Unilever’s Future Leaders (UFL) by providing challenging and 
purposeful opportunities that accelerate their readiness to take on business leadership roles . 

 
 

The Unilever Future Leaders Program (UFLP) is about developing tomorrow’s leaders today. 
We offer world-class development opportunities in a fast-paced, challenging work 

environment. That means you'll learn from the best, both internally and externally; inspiring 
leaders and colleagues to support your professional and personal growth. As well as learning 

on the job, you'll have access to many carefully selected learning programmes to  build 
fundamental leadership and business skills  . 

You'll need to be focused and ambitious to get where you want, identifying opportunities and 
taking responsibility for your own development . 

 •Our programme is looking to make you ready for management . 



 •We offer world-class development opportunities in a fast-paced work environment . 
 •Accelerate your development through challenging projects and job rotations . 

 
The Unilever Future Leaders Programme – Human Resources 

Here’s your chance to support and develop Unilever's most vital asset: our  people. An HR 
placement on the Unilever Future Leaders Program will see you join a team where you’ll not 

only be a part of Unilever’s culture, you’ll also be helping to create it to drive business 
performance. The Human  Resources experience you'll get on the Unilever Future Leaders 

Program can include ,Business Partnering, HR Services, Expertise, Factory HR and 
Customer  Development exposure . 

 
Key Features of UFLP  : 

 •Hands-on experience in business challenges 
 •Work with experts across multiple disciplines 

 •Duration: 3-year program 
 •Hybrid Working 

 
What do we look for  ? 

 •Fresh graduates of Bachelor's or Master's Degrees 
 •Individuals, who have 0-2 years of work experience 

 •Fluent in English 
 •Strong analytical skills 

 •Strong interpersonal skills 
 
 
 

 / https://unilever-uflp.co.ilהגשה למשרה זו בלינק 
Unilever Future Leaders Programme (UFLP) – Finance 

Our Future Leaders Programme will ignite the leader in you. This unique  programme is 
designed to develop Unilever’s Future Leaders (UFL) by providing challenging and 

purposeful opportunities that accelerate their readiness to take on business leadership roles . 
 
 

The Unilever Future Leaders Program (UFLP) is about developing tomorrow’s leaders today. 
We offer world-class development opportunities in a fast-paced, challenging work 

environment. That means you'll learn from the best, both internally and externally; inspiring 
leaders and colleagues to support your professional and personal growth. As well as learning 

on the job, you'll have access to many carefully selected learning programmes to  build 
fundamental leadership and business skills  . 

You'll need to be focused and ambitious to get where you want, identifying opportunities and 
taking responsibility for your own development . 

 •Our programme is looking to make you ready for management . 
 •We offer world-class development opportunities in a fast-paced work environment . 

 •Accelerate your development through challenging projects and job rotations . 
 

The Unilever Future Leaders Programme – Finance 
Finance at Unilever is about a lot more than just numbers. We know the value of seeing the 

bigger picture behind the figures and believe that sustainable business growth is only 
possible when you bring together the best talent. Our Finance team plays a crucial role in 

building our business and  being a force for good. In finance, you will be at the heart of multi-
billion-euro brands, shaping their development, pricing strategies and  more . 

Over the course of your placements, you’ll gain an in-depth understanding of our operations 
and innovative processes. You’ll work with financial  accounting, management reporting and 

analysis, as well as working across other business functions. As a crucial part of our team, 
you will get to experience real work straight away . 

 
Key Features of UFLP  : 

 •Hands-on experience in business challenges 
 •Work with experts across multiple disciplines 

 •Duration: 3-year program 



 •Hybrid Working 
 

What do we look for  ? 
 •Fresh graduates of Bachelor's or Master's Degrees 
 •Individuals, who have 0-2 years of work experience 

 •Fluent in English 
 •Strong analytical skills 

 •Strong interpersonal skills 
  

Unilever Future Leaders Programme (UFLP) – Supply Chain – Industrial Engineering and 
Management 

 
Our Future Leaders Programme will ignite the leader in you. This unique  programme is 

designed to develop Unilever’s Future Leaders (UFL) by providing challenging and 
purposeful opportunities that accelerate their readiness to take on business leadership roles . 

 
 

The Unilever Future Leaders Program (UFLP) is about developing tomorrow’s leaders today. 
We offer world-class development opportunities in a fast-paced, challenging work 

environment. That means you'll learn from the best, both internally and externally; inspiring 
leaders and colleagues to support your professional and personal growth. As well as learning 

on the job, you'll have access to many carefully selected learning programmes to  build 
fundamental leadership and business skills  . 

You'll need to be focused and ambitious to get where you want, identifying opportunities and 
taking responsibility for your own development . 

 •Our programme is looking to make you ready for management . 
 •We offer world-class development opportunities in a fast-paced work environment . 

 •Accelerate your development through challenging projects and job rotations . 
 

The Unilever Future Leaders Programme – Supply Chain 
Supply Chain is a fantastic career for you to embark on, the real-life challenges and the 

opportunities for growth. Through this career path you  will learn various aspects of the 
Supply Chain function that could include Planning, Engineering, Customer Service, Logistics, 

Procurement including  hands-on experience in Supply Chain operations. In addition, you will 
also acquire invaluable skills such as communication, analytical ability ,pragmatic problem 

solving and operational excellence  . 
 
 

Key Features of UFLP  : 
 •Hands-on experience in business challenges 
 •Work with experts across multiple disciplines 

 •Duration: 3-year program 
 •Hybrid Working 

 
What do we look for  ? 

 •Fresh graduates of Bachelor's or Master's Degrees 
 •Individuals, who have 0-2 years of work experience 

 •Fluent in English 
 •Strong analytical skills 

 •Strong interpersonal skills 
  

Unilever Future Leaders Programme (UFLP) – Mechanical Engineering 
 

Our Future Leaders Programme will ignite the leader in you. This unique  programme is 
designed to develop Unilever’s Future Leaders (UFL) by providing challenging and 

purposeful opportunities that accelerate their readiness to take on business leadership roles . 
 
 

The Unilever Future Leaders Program (UFLP) is about developing tomorrow’s leaders today. 
We offer world-class development opportunities in a fast-paced, challenging work 



environment. That means you'll learn from the best, both internally and externally; inspiring 
leaders and colleagues to support your professional and personal growth. As well as learning 

on the job, you'll have access to many carefully selected learning programmes to build  
fundamental leadership and business skills  . 

You'll need to be focused and ambitious to get where you want, identifying opportunities and 
taking responsibility for your own development . 

 •Our programme is looking to make you ready for management . 
 •We offer world-class development opportunities in a fast-paced work environment . 

 •Accelerate your development through challenging projects and job rotations . 
 

The Unilever Future Leaders Programme – Supply Chain 
Supply Chain is a fantastic career for you to embark on, the real-life challenges and the 

opportunities for growth. In Manufacturing    &Engineering, our goal is to create purposeful 
products from raw materials ,respond to changes in demand and engage in efficient, world 

class manufacturing . 
 
 

Key Features of UFLP  : 
 •Hands-on experience in business challenges 
 •Work with experts across multiple disciplines 

 •Duration: 3-year program 
 •Hybrid Working 

 
What do we look for  ? 

 •Fresh graduates of Bachelor's or Master's Degrees 
 •Individuals, who have 0-2 years of work experience 

 •Fluent in English 
 •Strong analytical skills 

 •Strong interpersonal skills 
 
  

 משרת סטודנט/ית   –חיפה  –טכנולוג/ית לפיתוח מוצרים 
ה סטודנט/ית לתמיכה בתהליכי ייבוא של  /למחלקת פיתוח מוצרים בתחום הטיפוח האישי וטיפוח הבית דרוש

 מוצרים ובתהליך הפיתוח המקומי. 
התפקיד כולל עבודה בפיתוח אריזה, פתיחת מפרטי אריזה, עבודה על נתונים לוגיסטיים ומשטוח מוצרים. ניהול  
 נתוני חוק אריזות, עדכון והקמת מפרטי מוצר במחשב, אישורי גרפיקות. 

ים בתוך הארגון. עדכון מערכות לסחר דיגיטלי. תיוק ניהול ותיעוד רישיונות  עבודה מול ספקים וממשקים שונ 
 משרד הבריאות. 
 דרישות: 
 סטודנט/ית שנה אחרונה בלימודי כימיה, ביוטכנולוגיה, הנדסה כימית, הנדסת מזון 
 שליטה מלאה ביישומי האופיס
 שליטה טובה בשפה האנגלית 
 ע נדרשת זמינות לעבודה של יומיים/שלושה בשבו

 
 

 1679טכנולוג/ית איכות לערד!  
 רוצה להתברג בחברה גלובלית? יוניליוור מחפשת אותך!  
 המשרה מתאימה לבוגרים/ות ללא ניסיון!  
התפקיד כולל סיורים קבועים בקווים, טיפול בחריגים וייזום תחקירים, השתתפות בישיבות הנוגעות לפרויקטים  

וניקיון באזור, ניהול תחום רוחבי בכל המחלקות והאזורים במפעל  באזור, טיפול בתלונות, שיפור נהלי עבודה  
 לפי הוראת עבודה, רביעת תוכניות עבודה, מעקב אחר תוכנית הפעולה והביצועים השוטפים. 
 דרישות: 

 חובה -מהנדס/ת כימיה/מזון/ טכנולוג/ית מזון/תואר ראשון בכימיה 
 יתרון משמעותי    -ניסיון קודם של שנתיים ומעלה במחלקת הבטחת איכות 

 שליטה טובה באנגלית ויכולת ניהול צוות 
 
 

 1756רכז/ת דיגיטל וסושיאל מדיה ליוניליוור! מספר משרה  
התפקיד כולל אחריות לעדכון וניהול התכנים באתר האינטרנט של יוניליוור ישראל, כולל עריכה ותרגום של  

השונים, ניהול פרויקטים, עבודה בממשקים חומרים מאנגלית לעברית, ניהול גאנט ומעקב אחר הפרסומים 



 שונים וסיוע למנהלת התקשורת בפרויקטים שונים. 
 משרה חלקית והיברידית 
 דרישות 
 סטודנט/ית לשיווק ופרסום/ תקשורת 

 ידע טכני בסיסי בתוכנות ובאפליקציות רלבנטיות לעריכת תוכן ויזואלי.  
 יתרון.  –ניסיון בעבודה בסושיאל מדיה או בכתיבה  

 
 

 1675פלנר/ית לקרית שדה התעופה  
 הצטרפו לצוות הפלנרים המנצח של יוניליוור ישראל! 

(, עמידה ביעדים תפעוליים ועסקיים כגון  S &OP) Sales   &Operation Planningהתפקיד כולל הובלת תהליך  
ל מייצר וכו',  איכות תחזיות, רמות שירות ומדיניות מלאי, התנהלות מול ממשקים מרובים: שיווק, מכירות, מפע 

יצירה וניהול שוטף של דוחות ממוחשבים לצרכי בקרה וניתוח של מדדים תפעוליים, הובלת תהליכים לשיפור  
 ביכולות הייצור, רמות השירות והמצוינות התפעולית.  
 משרה מלאה באיירפורט סיטי, )עבודה במתכונת היברדית( 
 **תנאים טובים למתאימים/ות!!**
 דרישות 

 חובה  -הנדסת תעשייה וניהול תואר ראשון ב
 חובה  –ניסיון של שנה לפחות כפלנר/ית תכנון ביקושים  

 חובה  -מתקדמים  EXCELידע וניסיון בשימושי  
 חובה )קריאה, כתיבה ודיבור(   -אנגלית ברמה גבוהה  

 יתרון –  SAP-ניסיון בעבודה במערכות מידע מתקדמות עם עדיפות ל
 מול ממשקים רבים בתנאי לחץ ובמורכבות גבוהה יחסי אנוש מצוינים ויכולת עבודה 

 
 

 1692יונליוור מגייסת מתכנן/ת ביקושים לצפת! מספר משרה 
- עמידה בתחזיות ביקושים, עמידה ביעדי מלאי, תכנון ותיאום ייצור מול יעדי החברה הנגזרים מתוך ה

demand planning  הובלת ישיבת חודשית מול התכנון המרכזי, בניית תכנית ,MP (master plan)   קיבולות
ייצור מול תחזיות ביקושים, תכנון ופיקוח תכניות ייצור בכל קווי הייצור במפעל, הפקה ובקרה דוחות ברמה  
 יומית ועבודה מול ממשקים כגון מנהל הלוגיסטיקה ותכנון, מנהל ייצור, שיווק וכו' 
 דרישות 

 •    תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול  
 ERPמפעל תעשייתי, רצוי ניסיון במערכת  שנים ב  1-2•    

 יתרון   SAP  -•    ידע ב
 
 
 

 1765צפת   –מנהל/ת בטיחות ואיכות סביבה  
 יוניליוור מחפשת מנהל/ת בטיחות ואיכות סביבה למפעל צפת 

בעל/ת אחריות מקצועית בכל נושאי הבטיחות ואיכות הסביבה בהם: הובלה, הטמעה, ביצוע ותיאום פעילויות  
 טיחות ואיכות הסביבה. לשיפור ב

הובלת תרבות התנהגות בטיחותית, תמיכה ביצירת תנאי עבודה בטיחותיים, אחריות על טיפול וצמצום תאונות  
 עבודה, ביצוע חקירת אירועים והשלמת פעולות מתקנות נדרשות. 
 אחריות על ניהול והטמעת מערכות בטיחות ואיכות הסביבה, נהלים והוראות עבודה. 

 ם ועדות בטיחות, הובלת מבדקי בטיחות ואיכות סביבה פנימיים וחיצוניים.  אחריות לקיו
 קביעת ההשפעות הסביבתיות כתוצאה מפעילויות האתר ובחינתן על מנת לצמצמן. 

שנתי הכולל את כל תחומי הבטיחות   -, עריכת סקר הנהלה שנתי/ דוISO14001, ISO45001עמידה בתקני 
 ואיכות הסביבה. 

 תקציב בטיחות ואיכות הסביבה של המחלקה. מעקב ובקרה אחר  
 קשר עם רשויות חוק מקומיות עפ"י הצורך )כיבוי אש, משטרה וכו'(.
 דרישות 

 חובה  -הנדסאי/ת או מהנדס/ת בתחום הבטיחות/מכונות/כימיה/איכות הסביבה 
 מוסמך/ת קורס ממונים על הבטיחות בעבודה עם כשירות בתוקף חובה 

 חובה   -ה בטיחות שנות נסיון לפחות כממונ 5
 ( ISO14001 ,ISO45001ניסיון בעבודה בסביבת מערכות ניהול בטיחות ואיכות סביבה )

בוגר/ת קורס כיבוי אש לממונים על בטיחות, קורס  מדריכים /ות  מוסמכים /ות לעבודה בגובה, קורס  מדריכי  
 ות בטיחות יתרון /

 עדיפות לידע וניסיון בבטיחות התנהגותית 
 ית ברמה גבוהה מאד חובה שליטה באנגל

 



 1759חיפה   –מנהל/ת בטיחות ואיכות סביבה  
אחראי/ת על ניהול הבטיחות, בריאות וסביבה, ע"י פעולות לשיפור על מנת להשיג מצוינות תפעולית.  
 באחריותו/ה להבטיח בקרת סיכונים, שמירה על בריאות עובדים, ללא תאונות וללא מחלות מקצוע, כולל: 

 יה, המדיניות והסטנדרטים של יוניליוור באתר הפצת האסטרטג 
 הובלת מבדקי סיכוני בטיחות ובהתאם הכנה ויישום תוכנית למניעה ובקרה 
 תמיכה במנהל האתר בהובלת ועדת הבטיחות 
 סדרי בטיחות וגיהות נאותים במפעל. 
 בטיחות בתהליכי העבודה, במתקנים, במבנים בציוד ובחומרים ובכל שינוי בהם. 

 ות לגבי מצב ציוד, מקומות ותפקידים קבלת החלט 
 וידוא סימון חומרים, מקומות, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים, התקנת שילוט הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי. 
 הגדרת צרכי הדרכה ועזרה ביישום תוכנית הדרכה שנתית. 
 הדרכה בנושאי בטיחות ופיתוח מבדקי בטיחות פנימיים ותצפיות.

 ובדים ללא תאונות וללא מחלות מקצוע. שמירה על בריאות הע
 . SHEהובלת פילר  

 ייצוג מול רשויות רלוונטיות. 
 תמיכה בכל התחקירים והניתוחים של תאונות ואירועי בטיחות. 
 דרישות 

 חובה  -מהנדס/ת תעשייה וניהול/מכונות עם התמחות בבטיחות 
 חובה  –בוגר/ת קורס ממונים על בטיחות 

 תרון משמעותי י   –ניסיון מחברה תעשייתית 
 יתרון   –ניסיון בניהול עובדים 

 אנגלית ברמה טובה 
 שליטה בסביבת עבודה ממוחשבת 

 
 1754חיפה  –מהנדס/ת בטיחות  

סיפוק מידע טכני הנדסי בנושאי בטיחות, בריאות תעסוקתית ואיכות הסביבה כחלק מצוות תכנון פרויקטים,  
רכיבי בטיחות במערכות הנדסיות, תמיכה בצוות חקירת   פיתוח ובניית נהלי בטיחות חדשים, תכנון והטמעה של

במהלך   SHEאירועי בטיחות וביצוע מעקב ובדיקה שוטפים על עמידה בדרישות הארגון והרגולציה בתחום  
 יישום פרויקטים. 
 דרישות 
 לימודים רלוונטיים בתחום בטיחות / מכונות / חשמל / תעשיה וניהול. 

 יתרון. מוסמך/ת קורס ממונים על הבטיחות  
 חובה.  - שנתיים ניסיון לפחות בתעשייה 

 ( ISO 14001, OHSAS 18001/ISO 45001היכרות עם תקני ניהול בטיחות ואיכות סביבה )
 אנגלית ברמה גבוהה חובה. 

 
 

 1764חיפה  –סטודנטי/ת אריזות לפיתוח מוצרים 
עבודה בצמוד לגורמים   התפקיד כולל תמיכה וקידום משימות ויעדים של החטיבה בתחום פיתוח אריזות, 

 ( ועם ספקים חיצוניים על מנת לטפל בכל היבטי הפיתוח.SC, שיווק, רכש ו R&Dפנימיים ביוניליוור )
 

 תחומי אחריות עיקריים: 
 ליווי פרויקטים בחדשנות באריזה.
 אחריות להקמה של מפרטי אריזה, תבניות משטוח ועצי מוצר. 

 יהול מידע, פורמולטורים ומפתחי אריזה. שמירה על תקשורת טובה ופתוחה עם צוות נ 
תמיכה בגורמים רלוונטיים בחברה לצורך מתן פתרון לסוגיות אריזה הקשורות בייצור בשרשרת האספקה 
 ובספקים. 

 
 דרישות התפקיד: 
 סטודנט/ית להנדסת מזון וביוטכנולוגיה 

 יתרון משמעותי   –ידע בתחום פיתוח אריזות 
 אוריינטציה בחומרים 

 שרטוטים  הבנה בקריאת
 אנגלית ברמה גבוהה 

 



Vayyar 

 

Vayyar’s 4D imaging platforms are leading the way to a safer world. 

 

Our technology, initially designed for early-stage breast cancer screening, has since evolved 

rapidly to provide the multilayered software, advanced algo and high-resolution RF sensing 

that’s redefining industries including automotive, senior care, security, and robotics. 

 

As we expand into more countries, enter fresh vertical markets, and establish additional 

partnerships with global enterprises, we’re looking for talent to accelerate our growth. 

 

If you’re passionate about technology and have what it takes to thrive in varied and 

challenging roles, Vayyar is the place for you. 

 

tamar.brody@vayyar.com 

 

https://apply.workable.com/vayyar/j/427D669CAA/ 
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 Volta Solar 

 

וולטה סולאר קמה עם המשימה להאיץ את המעבר לאנרגיה סולארית על ידי שידוך בין מערכות סולאריות  

לגגות בצורה פשוטה, אסתטית ונגישה כלכלית. החברה מקימה, מתחזקת ומתפעלת מערכות סולאריות על  

ות. רוב האנרגיה  רכישה, ליסינג ושותפ -גגות בתים פרטיים, מסחריים ומבני ציבור במגוון מודלי מימון 

שהאנושות צורכת היום בכדור הארץ, מקורה בשריפת דלקים פוסיליים, בעיקר נפט, פחם וגז טבעי. השימוש  

באנרגיה מתכלה גורמת לזיהום אוויר ומשפיעה על ההתחממות הגלובלית. וולטה לוקחת חלק במאמץ העולמי  

 .חסכוניתלפתרון הבעיה על ידי מעבר לשימוש באנרגיה סולארית נקייה ו

 

 

neta.burstein@volta.solar 

 

 

 

mailto:neta.burstein@volta.solar


volta 

 

 מחפשת  חברת וולטה סולאר, חברה מובילה בתחום האנרגיה הסולארית,

 , Residential Licensing Coordinator -מתאם/מת רישוי למערכות ביתיות 

             לעבודה עם אימפקט חיובי על העולם והסביבה 

 

careers@volta.solar 

 

 Licensing Coordinator Residential - ביתיותלמערכות מתאם/מת רישוי 

 אזור גוש דן והסביבה.   מיקום המשרה:
 

החשמל, וביצוע תיאומים נדרשים את ניהול הקשר מול גורמי הרישוי בחברת החשמל ורשות  התפקיד כולל
תוך מתן פוקוס מרכזי  אל מול עמיתים בחברה על מנת לאשר את התקנת המערכות הסולאריות הביתיות 

 על חווית לקוח מדהימה. 

 דרישות: 

 אוריינטציה טכנית גבוהה.  ●
 יכולת למידה עצמית בסביבה דינמית ואינטנסיבית.  ●
 אישיים מדהימים ויכולת ליצור חיבורים עם בעלי מקצוע. - ים ביןכישור ●
 יכולות סדר וארגון ברמה גבוהה מאוד.  ●
 פה ובכתב.-רמת התנסחות גבוהה בעברית בעל ●
 יתרון משמעותי.  -יכולת התמודדות עם אתגרים באופן עצמאי ויצירתי אל מול גורמים בירוקרטיים  ●

 
 אופק מקצועי ופוטנציאל פיתוח לתפקידים נוספים בעתיד למתאימים/ות! 

 

 Solar Coordinator -מתאם/מת סולארי/ת 

 

  להיכנס לחברה מובילה בתחום האנרגיה הסולארית ועם אימפקט חיובי על העולם והסביבה? רוצים/ות  
     

סולארי/ת מתאם/מת  לתפקיד  הבא/ה  הכוכב/ת  את  מחפשת  סולאר  וולטה   Solar  - חברת 
Coordinator . 

 
       התפקיד הבא הוא כרטיס הכניסה האולטימטיבי עבורכם 

 

פוטנציאלים המעוניינים במערכת סולארית לבית ולעסק,  התפקיד כולל ביצוע שיחות טלפון ללקוחות  
 ניהול ותיאום פגישות לאנשי מכירות, הכנה ושליחת הצעות מחיר ללקוחות. 

 

 

http://careers@volta.solar


 

 דרישות התפקיד: 

 * אהבה לאנשים, שירותיות ויחסים בין אישיים מעולים

 יתרון משמעותי!  -* ניסיון קודם בשירות לקוחות טלפוני/טלמרקטינג 

 אחריות אישית ויכולת למידה מהירה  * מולטיטסקינג,

 * שליטה ביישומי אופיס 

 

 אופק מקצועי בחברה ופוטנציאל פיתוח לתפקידים נוספים בעתיד למתאימים/ות! 

 

 

Talent Recruiter 

 Talent Recruiter.ממשיכה לצמוח במהירות שיא ומחפשת  Volta Solarבואו לגדול איתנו! חברת 

העבודה הינה במשרה מלאה במשרדי החברה בתל אביב, עם גמישות לעבודה מהבית במידת 
 האפשר. 

אנחנו מחפשים טאלנטים! כאלה שרוצים ללמוד ולגדול, להעמיק לתוך העולם הסולארי ולעשות 
              משהו עם אימפקט חיובי ומשמעות

 התפקיד כולל: 

ת לתפקידים השונים בחברה. ניסוח פרסומי המשרות  ניהול תהליך האיתור, המיון והגיוס של העובדים/ו 
והפצתן, סינון קורות חיים, ביצוע ראיונות בכלל הדרגים המקצועיים וההנהלה הבכירה, וכן ליווי תהליך  

 .ההצטרפות של המתקבלים/ות לחברה תוך חוויה מדהימה
 

 דרישות התפקיד: 

 חובה  -*ניסיון קודם בגיוס של לפחות שנתיים 

 חובה  -*תואר ראשון בתחום מדעי החברה )פסיכולוגיה/מדעי ההתנהגות/ניהול משאבי אנוש( 
 חובה  -*רמת ניסוח גבוהה בשפה העברית בכתב ובע"פ 

 *יחסי אנוש מעולים, אנרגיות חיוביות ותודעת שירות גבוהה
 ומשתנה *יכולת מולטיטסקינג בסביבה דינמית 

 *יכולות סדר וארגון בסביבה אינטנסיבית 
 *יכולת למידה מהירה 

 , והתמודדות עם סביבה דיגיטלית Office*שליטה מלאה ביישומי 
 

 אופק מקצועי ופוטנציאל פיתוח לתפקידים נוספים בעתיד למתאימים/ות! 

 

 Condo Solar Expert Team .Leader -מנהל/ת צוות מכירות למערכות סולאריות בבנייני מגורים 

 

 חברת וולטה סולאר, חברה מובילה בתחום האנרגיה הסולארית, 

 Condo Solar Expert Team -מכירות למערכות סולאריות בבנייני מגורים מחפשת מנהל/ת צוות 



Leader, 

              לטובת הובלת צוות בעבודה עם אימפקט חיובי על העולם והסביבה

 העבודה הינה במשרה מלאה, כוללת פגישות פרונטליות ורכב צמוד. 
 מיקומי המשרה: כל הארץ. 

 
 על התפקיד: 

 וניהול צוות תוך הובלת תהליכי המכירה מא' ועד ת' הקמה  ●
 פניה פרואקטיבית לועדי בתים וחברות ניהול מבנים  ●
פגישות פרונטליות/בוידאו עם לקוחות ומציאת פתרונות יצירתיים טכניים, פיננסיים ומשפטיים   ●

 לקידום עסקאות 
 תגמול מבוסס יעדים  ●
 יד למתאימים/ות אופק מקצועי ופוטנציאל פיתוח לתפקידים נוספים בעת ●
 הזדמנות להצטרף לחברה שעושה אימקפט אמיתי, משמעותי וחיובי  ●

 

 דרישות: 

 נסיון מכירות בפרוייקטי תמ"א או נדל"ן  ●
 נכונות לעבודה מאומצת גם בשעות לא שגרתיות  ●
 גישה מעולה לאנשים ואוריינטציה שירותית גבוהה  ●
 עקומת למידה מהירה ויכולת אנליטית  ●
 יתרון  -ות נסיון ניהול צוות מכיר ●

 

 

 מומחה/ית סולארי/ת למערכות ביתיות

 

 חברת וולטה סולאר, חברה מובילה בתחום האנרגיה הסולארית, 

 , Residential Solar Expert–מחפשת מומחה/ית סולארי/ת למערכות ביתיות 

             לעבודה עם אימפקט חיובי על העולם והסביבה  

 העבודה הינה במשרה מלאה, כוללת פגישות פרונטליות ורכב צמוד. 
 רמת הגולן, עמק יזרעאל, ירושלים, תל אביב, אזור השפלה ובאר שבע.   מיקום המשרה:

 
 על התפקיד: 

 הובלת תהליכי המכירה מא' ועד ת' ●
 בניית הצעות מחיר  ●
 בווידאו עם לקוחות /פגישות פרונטליות ●
 אפיון צרכי הלקוח/ה  ●
 ליווי מקצועי וחווית שירות   ●
 תגמול מבוסס יעדים  ●
 אופק מקצועי ופוטנציאל פיתוח לתפקידים נוספים בעתיד למתאימים/ות!  ●
 הזדמנות להצטרף לחברה שעושה משהו גדול, משמעותי וחיובי ●

 



 דרישות: 

 לעבודה מאומצת גם בשעות לא שגרתיות נכונות  ●
 גישה מעולה לאנשים ואוריינטציה שירותית גבוהה  ●
 יכולת קבלת החלטות בזמן אמת  ●
 עקומת למידה מהירה  ●
 יכולת אנליטית  ●
 יתרון משמעותי!  -ניסיון קודם בעבודה עם לקוחות  ●

 

 

Customer Success Leader 

 

 וולטה סולאר, חברה מובילה בתחום האנרגיה הסולארית, חברת 
 ,Customer Success Leaders -מחפשת מובילי/ות פרויקטים  

               לעבודה עם אימפקט חיובי על העולם והסביבה
 

 אביב, עם גמישות לעבודה מהבית. -העבודה הינה במשרה מלאה במשרדי החברה בתל
 

 על התפקיד: 
 של לקוחות בפרויקט התקנת מערכות סולאריות   Onboarding-ניהול תהליך ה •
 מענה לפניות של לקוחות, ואחריות על שביעות הרצון והחוויה שלהם מהפרויקט בכל שלביו  •
 תיאום לו"זים, ניהול משימות רבות, ותפעול ובקרה על תהליכים מורכבים התומכים את הפרויקט  •
 ניהול ממשקים מול גורמים נוספים בארגון האמונים על הפרויקט  •
ויכולות לשיפור ביצועי מח • וייעול התהליך אל מול הלקוח  פיתוח נהלים  לקת שירות לקוחות בכלל, 

 בפרט 
 

 : דרישות

 חובה  - B2Bו/או  B2Cניסיון קודם של שנה לפחות בעבודה מול לקוח בחברת  •
 אוריינטציה שירותית גבוהה  •
 ניהול מספר רב של לקוחות ופרוייקטים בו זמנית  -מולטיטסקינג  •
 למידה של המערכות הסולאריות ואופן התקנתן  -זיקה טכנית  •
 (CRMשליטה מלאה ביישומי אופיס והתמודדות עם סביבה דיגיטלית )מערכות  -זיקה טכנולוגית  •
 אסרטיביות, נחישות ועצמאות  •
 רמת ניסוח גבוהה בכתב ובעל פה •

 יכולות סדר וארגון 
 



VPG 
 

וישיי פרסישן גרופ חברה גלובלית ליצור רכיבי אלקטורניקה. הוקמה עי ד"ר פליקס זנדמן ז"ל, לחברה שני  
מהם   1000עובדים,  3000-ברחבי העולם. בחברה כאתרים  30-אתרים בישראל, במודיעין ובחולון ועוד כ

 בישראל. וי פי ג'י  

 

https://careers.vpgsensors.com/countries?country=3 

 

 

 3132מספר משרה    -משרת בוגר/ת  -נדס/ת תהליך מה

 
 תיאור התפקיד:  

 פיקוח ושמירה על יציבות התהליכים הקיימים 
 אפיון והכנסת תהליכים חדשים 

 ביצוע שינויים ושיפורים 
 דרישות: 

 תואר ראשון בהנדסת חומרים /מכונות /כימיה 
 חובה  -כשנתיים ניסיון בהנדסת תהליך  

 יתרון משמעותי  -ניסיון בתעשיית המוליכים למחצה
 חובה  -אנגלית ברמה גבוהה

Hila.Livne@vpgsensors.com 
 

 3157 –משרת בוגר/ת  -מהנדס/ת איכות 

 
 התפקיד כולל: 

 ISOותקני  AS9001במסגרת תקן תעופתי   -תחזוקה, הטמעה וביקורת של תהליכים ונהלי האיכות 
 ביצוע מבדקי איכות פנימיים ווידאו מוכנות למבדקים חיצוניים 

 SPCו    MRBריכוז תהליכי 
 תקופתיים להנהלה הפקת דוחות איכות  

 ממשקי עבודה קרובים עם מחלקות הייצור , הנדסה והפיתוח 
 דרישות: 

 יתרון   – CQEתואר הנדסי בתחום כימיה/חומרים/ אלקטרוניקה/אבטחת איכות  
 יתרון  -נסיון בהבטחת איכות מחברות בתחום הסמי קונדקטור

 חובה  -אנגלית ברמה גבוהה
Hila.Livne@vpgsensors.com 

 
 3171 -מטה החברה במודיעין   -כש חומרי גלם קניין/ית ר

 
 תיאור התפקיד: 

 אחריות לביצוע פעילות רכש בהתאם לדרישה  
 איתור ספקים חדשים וניהול ספקים קיימים 

 ניהול משא ומתן עם ספקים 
 הובלת פרוייקטים להוזלת עלויות ושיפור תהליכים 

 דרישות התפקיד: 
 ניסיון כקניין/ית בחברה יצרנית 

 יתרון משמעותי  -ש חומרי גלם נסיון ברכ
 אנגלית ברמה גבוהה 

 זמינות למשרה מלאה  
 קורות חיים ניתן לשלוח למייל: 

JOBS.HO@VPGSENSORS.COM 
 3171מספר משרה 

 

https://careers.vpgsensors.com/countries?country=3


WorldQuant Research 

 

WorldQuant develops and deploys systematic financial strategies across a broad range of 

asset classes and global markets. We seek to produce high-quality predictive signals (alphas) 

through our proprietary research platform to employ financial strategies focused on exploiting 

market inefficiencies. Our teams work collaboratively to drive the production of alphas and 

financial strategies – the foundation of a balanced, global investment platform. 

 

WorldQuant’s success is built on a culture that pairs academic sensibility with accountability 

for results. Employees are encouraged to think openly about problems, balancing 

intellectualism and practicality. Excellent ideas come from anyone, anywhere. Employees are 

encouraged to challenge conventional thinking and possess an attitude of continuous 

improvement. That’s a key ingredient in remaining a leader in any industry. 

 

Our goal is to hire the best and the brightest. We value intellectual horsepower first and 

foremost, and people who demonstrate an outstanding talent. There is no roadmap to future 

success, so we need people who can help us build it. Our collective intelligence will drive us 

there. 

 

keren.zviebach2@worldquant.com 

 

Quantitative Researcher: 

 

The Role: Research is at the core of WorldQuant. Through rigorous exploration and 

unconstrained thinking about how to apply data to the financial markets, our researchers are 

in constant search of new Alphas. We strive to understand data in new and innovative ways. 

Researchers at WorldQuant employ tested processes seeking to identify high-quality 

predictive signals that we believe are undiscovered by the wider market. These signals are 

mathematical expressions of data that are used as inputs in our quantitative models. 

 

WorldQuant is seeking an exceptional individual to join the firm as a Quantitative Researcher. 

The person must have a strong understanding of the investment research process to create 

computer-based models that seek to predict movements of global financial markets. While 

prior finance experience is not required, a successful candidate must possess a strong 

interest in learning about finance and global markets. Candidates will have a research 

scientist mind-set; be a self-starter, a creative and persevering deep thinker who is motivated 

by unsolved challenges. 

 

Its Impact: As we pursue our goal of creating new Alphas, we need researchers who will lead 

us there. WorldQuant’s unique investment platform is a leader amongst its peers and the 

methodology we employ is cutting edge. We desire people who will help us in our relentless 

pursuit to succeed.  

 

 

 

 

 

 

mailto:keren.zviebach2@worldquant.com


 

What You’ll Bring: 

- B.Sc. or an advanced degree from a leading university in a quantitative or highly analytical 

field (e.g. - Electrical Engineering, Physics, Computer Science, Mathematics) 

- Ranked in the top 10% of bachelor’s degree class 

- Previous experience as a quant in a research focused capacity is a plus 

- Demonstrated ability to program in C/C++ on a Unix/Linux platform is a plus 

- Excellent problem solving abilities and judgment with a strong attention to detail 

- Mature, thoughtful, with the ability to operate in a collaborative, team-oriented culture 

- Strong English language skills; ability to communicate complex concepts in simple terms 

 

.WQIsraeljobs@worldquant.comInterested and qualified candidates can email their CV to  

 

 

 

 

mailto:WQIsraeljobs@worldquant.com


wsc 
 
WSC Sports develops an AI-based automation solution for real-time sports content creation 
and distribution and is the fastest-growing sports-tech company in the world. 
 
 
 
https://wsc-sports.com 
 
 

 מצורפים הלינקים למשרות:  
 

   
developer/all/-sports.com/careers/co/israel/04.E1D/algorithm-https://wsc 

 
developer/all-backend-sports.com/careers/co/israel/56.F1E/junior-https://wsc/   

 
 

 analyst/all-sports.com/careers/co/israel/64.C15/product-https://wsc/   
 
 

 ן מיועדות לבוגרים טריים/ סטודנטים לקראת סיום התואר, אין משרות סטודנטכול
 

 

https://wsc-sports.com/
https://wsc-sports.com/careers/co/israel/04.E1D/algorithm-developer/all/
https://wsc-sports.com/careers/co/israel/56.F1E/junior-backend-developer/all/
https://wsc-sports.com/careers/co/israel/56.F1E/junior-backend-developer/all/
https://wsc-sports.com/careers/co/israel/56.F1E/junior-backend-developer/all/
https://wsc-sports.com/careers/co/israel/64.C15/product-analyst/all/
https://wsc-sports.com/careers/co/israel/64.C15/product-analyst/all/
https://wsc-sports.com/careers/co/israel/64.C15/product-analyst/all/


 אברא
 

מומחים המתמחים   800פותרת אתגרים עסקיים באמצעות טכנולוגיות מידע חדשניות. אברא מונה מעל  אברא 
,   CRM, ERP, BIבמתן פתרונות עסקיים מבוססי טכנולוגיות חדשניות כגון: יישום והטמעה של מערכות

אמצעות  ועוד, זאת תוך הגדלת כוחה של החברה ב RPA, Web    &Mobile, Cloud, e-Commerceאנליטיקה 
סינרגיה פנימית בין הפעילויות השונות. אברא הינה שותפה עסקית של יצרני התוכנה מהמובילים בעולם:  

Microsoft, Salesforce, SAP ,Oracle, Monday.com, Oro, Magento . 

 

 

https://www.abra-it.com/ 

 

 

 מחפשים מקום להשפיע ולהוביל טכנולוגית? בואו והצטרפו אלינו לאברא! 
אברא פירושה בריאה ויצירה ומטרתה להוביל את שוק מערכות המידע וליצור פתרונות טכנולוגיים רלוונטים  
 ומותאמים בדיוק לצרכים העסקיים של לקוחותיה. 

בואו   –דכנים בטכנולוגיות המתקדמות בשוק  אם אתם אוהבים חדשנות, אתגרים מקצועיים ורוצים להישאר מעו
 להיות שותפים בבריאה חדשה. 

 
   PMOשם המשרה:  

 משרה  50%סטודנטים בהיקף של   2נדרשים 
 

 מה כולל התפקיד? 
, מעקב על תיעוד שינויים  DRPביצוע סקרי הרשאות, מעקב אחרי סקרי אבטחת מידע, הכנת וסיכום תרגילי 

 במערכות. 
 

 מה אנחנו מחפשים? 
 דנט/ית שנה ב' למערכות מידע או הנדסת תעשיה וניהול עם התמחות במערכות מידע. סטו

 חובה  -ימי עבודה בשבוע   2.5 -• התחייבות ל
 • שעות עבודה גמישות 

 
 

  Position: Junior Frontend React.JS Developer 
 

As part of your role, you will have the opportunity to develop from scratch, working closely 
with the product, design, and QA teams to deliver the best product . 

This is a great opportunity to join us and grow with other team members! 
 

Requirements : 
Knowledge with front-end development- Must ! 

Deep understanding of JavaScript (ES6+, TypeScript) 
Knowledge with JavaScript framework ReactJS . 

Knowledge with state management (Redux) 
Deep knowledge of HTML5,CSS3, SCSS  . 

Deep knowledge of React.JS ecosystem, practices, and commonly used  modules. 
Familiarity with build tools: Webpack, Gulp 
Familiarity with UI frameworks and tools, such as SCSS and Bootstrap 
A person who loves sharing knowledge and a team player! 
An independent and motivated self-learner 

 
Nice to have   : 

Experience/Knowledge with reactive programming (RxJS) 
 
 
 
 

https://www.abra-it.com/


 



 אלביט 
 

טק הביטחוני המובילות בעולם, מפורסמת בעיקר בזכות פיתוח מערכות הגנה,  -אלביט מערכות, מחברות ההיי
  1967מודיעין ותקשורת אלקטרוניים במגוון תחומי סייבר, תקשוב, אוויר, יבשה וים. החברה שנוסדה בשנת 

ם יצרו תרומה לא מבוטלת  מתוכם בישראל שלאורך השני 13,000-עובדים ברחבי העולם, כ 17,000-מעסיקה כ
לביטחון המדינה. לראייה, בזכות הפיתוחים המבריקים, אלביט צברה לא מעט פרסים יוקרתיים כמו למשל פרס  

פעמים! אבל מלבד לחדשנות, לביטחון התעסוקתי והיכולת להשפיע על הפרויקטים   30ביטחון ישראל, בו זכתה 
אלביט היא מקום שיודע להציע אינסוף הזדמנויות להגשמה  טק הביטחוני, -המשמעותיים ביותר בתעשיית ההיי

עצמית ופיתוח אישי. לזה, תוסיפו הזדמנויות קריירה רחבות עם יכולת להשפיע ולצמוח בתוך החברה, אפשרות  
טק  -למעבר מקצועי בין חטיבות, החלפת תחומי עיסוק ומיקומים גיאוגרפיים ותקבלו תמהיל ייחודי בנוף ההיי

 הישראלי.  

 

 

https://elbitsystemscareer.com/ 

 

 

 סטודנט.ית להנדסת חשמל / אלקטרוניקה.  
ממערכות חלל, סייבר ועד מעמקי הים, הסטודנטים באלביט לוקחים חלק משפיע בפיתוח מוצרי החברה החל  
באפיון צרכי הלקוחות, ניסויי המחקר והפיתוח, התנעת שלבי הייצור והטמעת הפתרונות ברחבי העולם. בכל  

עובדים בצמוד למהנדסים   יום מחדש, עובדים הסטודנטים על פרויקטים אינטגרטיביים מציתי דמיון תוך שהם
דיסציפלינריות  -מנוסים עם הטכנולוגיות החדישות ביותר ובשיתוף פעולה הדוק עם קבוצות פיתוח מולטי

 אופטיקה -מתחומי האלקטרוניקה, תוכנה, מכונות, חומרים, כימיה, פיסיקה ואלקטרו
ועמדים של אלביט ולקחת  סטודנטים להנדסת חשמל / אלקטרוניקה, אנחנו מזמינים אתכם להירשם למאגר המ 

 חלק עתידי בעבודה עם משמעות ואינסוף אפשרויות לצמיחה, להתפתחות, להובלה ולשינוי. 
 דרישות:  

 סטודנטים להנדסת חשמל/אלקטרוניקה עם יתרת לימודים של שנתיים 
 אנגלית ברמה גבוהה 

 יחסי אנוש טובים ונכונות לעבודת צוות יוזמת יצירתית וחדשנית 
 

 ון ציונים עדכני נא לצרף גילי
 

 *הפניה מיועדת לנשים וגברים כאחד
 **רק פניות מתאימות יענו 

 https://bit.ly/3l6cqWYלהגשת קו"ח: 
 

 סטודנט.ית להנדסת תוכנה 
ממערכות חלל, סייבר ועד מעמקי הים, הסטודנטים באלביט לוקחים חלק משפיע בפיתוח מוצרי החברה החל  

והפיתוח, התנעת שלבי הייצור והטמעת הפתרונות ברחבי העולם. בכל   באפיון צרכי הלקוחות, ניסויי המחקר
יום מחדש, עובדים הסטודנטים על פרויקטים אינטגרטיביים מציתי דמיון תוך שהם עובדים בצמוד למהנדסים  

דיסציפלינריות  -מנוסים עם הטכנולוגיות החדישות ביותר ובשיתוף פעולה הדוק עם קבוצות פיתוח מולטי
 אופטיקה -קטרוניקה, תוכנה, מכונות, חומרים, כימיה, פיסיקה ואלקטרומתחומי האל

סטודנטים להנדסת חשמל / אלקטרוניקה, אנחנו מזמינים אתכם להירשם למאגר המועמדים של אלביט ולקחת  
 חלק עתידי בעבודה עם משמעות ואינסוף אפשרויות לצמיחה, להתפתחות, להובלה ולשינוי. 

 
 דרישות:  

 ת תוכנה עם יתרת לימודים של שנתיים סטודנטים להנדס
 אנגלית ברמה גבוהה 

 יחסי אנוש טובים ונכונות לעבודת צוות יוזמת יצירתית וחדשנית 
 

 נא לצרף גיליון ציונים עדכני 
 

 *הפניה מיועדת לנשים וגברים כאחד
 **רק פניות מתאימות יענו 

 https://bit.ly/3sufC2Vלהגשת קו"ח: 

 

https://elbitsystemscareer.com/


 אלקטרה
 

 

.  החברה מיישמת גישה  35במדד ת"א  1971ונסחרת בבורסה לניירות ערך מאז   1945אלקטרה נוסדה בשנת 
החברות הבנות שלה. צוותי החברה כוללים למעלה   35סינרגיה ייחודית הקיימת בין  תחומית המבוססת על -רב
עובדים מיומנים, ביניהם מנהלים,  מהנדסים ,הנדסאים, טכנאים ומומחים מן השורה הראשונה,   13,500-מ

ה  המבטיחים ביצועים מיטביים בכל שלבי הפרויקטים. הקבוצה, הפועלת במגזר הציבורי והפרטי כאחד, ביסס
לעצמה מוניטין מוכח בייזום, תכנון ופיתוח של פרויקטים בולטים, החל מבנייני מגורים, מבני תעשייה והייטק  

 ועד בתי חולים, שירותים ציבוריים, פרויקטי תשתיות לאומיים ועוד. 

 

 

 :אתר .4
 https://www.electra.co.il/  :פייסבוק 

קבוצת אלקטרה    - Electra Group אינסטגרם: https://www.instagram.com/electragroup_official/ 5. 
 https://youtu.be/rv1zSsShTFc   :באנגלית עם תרגום קישור לסרטון תדמית שלנו
 
 

 מ מגייסת בקר/ית פרויקטיםאלקטרה בע" 
 אלקטרה בע"מ מגייסת סטודנטים/ות שנה ד' או בוגרים/ות טריים בהנדסת תעשייה וניהול! 

 בקר/ית פרוייקטים!  -משרה התחלתית בתחום 
 

 אסרטיבי/ית? חד/ה במספרים?  
 מעניין אותך תחום הבנייה ותשתיות? 

 רוצה להיות חלק מצוות צעיר בתפקיד משמעותי ומאתגר? 
לנתח, לחקור, להבין ולהציג לבכירים בחברה תמונת מצב על הפרויקטים המשמעותיים   –טרפו אלינו  הצ 

 בארץ! 
  

 מיקום: רמת גן, המשרה משלבת סיורים ופגישות באתרי החברה הפזורים בכל הארץ, במשרה מלאה.
  

דו"ח תמונת מצב   מהות התפקיד: שליפה וניתוח נתונים ממערכות מידע, פגישות עם צוותי הביצוע, הכנת
רווח, לו"ז, דגלים אדומים, השתתפות בישיבות הנהלה, סיורי שטח, עבודה מול ממשקים   – לפרויקט המשקף 

 רבים בחברה. 
  

 מתאים לסטודנטים/ות שנה אחרונה בתחום הנדסת תעשייה וניהול או בוגרים/ות בתחילת הדרך! 
 !!תנאים מעולים למתאימים/ות!! 

 ניתן לשלוח קו"ח למייל: 
 jobs6@electra.co.il  בכותרת   7907עם ציון מס' המשרה 

 מהנדס/ת מכונות? לקראת סיום התואר? בוא/י לבנות קריירה בניהול פרויקטים! 
חברת בת של אלקטרה בע"מ, דרוש /ה מנהל /ת פרויקטים בתחום המיזוג אוויר   MEלחברת אלקטרה 

 בכל רחבי הארץ.  -להכשרה 
 תיאור התפקיד: 
למהנדסי/ות מכונות שדה ד' או בוגרים שבסופה יעסקו בניהול פרויקטים גדולים של הקמת    תוכנית הכשרה

מערכות מיזוג אוויר תעשייתי במבנים גדולים, יכירו את העולם הקבלני, מו"מ, רכש, לוגיסטיקה, ניהול תקציבים  
 ועוד.  

עלויות של הפרויקט, אחריות כוללת על הפרויקט, ממשק מול הלקוחות  ומנהלי עבודה בשטח, הוזלת  
 לוגיסטיקה ורכש של מוצרים גדולים, אחריות על תקציבים, עבודה עם תכניות ושרטוטים.  

 העבודה כוללת רכב צמוד ותנאים מעולים למתאים/ה 
 דרישות: 

 מהנדס /ת מכונות /מיזוג אוויר שנה ד' או בוגר/ת 
 מייל לשליחת קו"ח: 

jobs6@electra.co.il   בכותרת  10796עם ציון מס' המשרה 
 
 
 
 

https://youtu.be/rv1zSsShTFc


 

 

 



 ן אמזו

 

Amazon Web Services (AWS) is the world’s most comprehensive and broadly adopted cloud 

platform, offering over 200 fully featured services from data centers globally. Millions of 

customers—including the fastest-growing startups, largest enterprises, and leading 

government agencies—are using AWS to lower costs, become more agile, and innovate 

faster. 

The Amazon Annapurna Labs team is responsible for building innovation in silicon and 

software for AWS customers. With development centers in the U.S.A and Israel, Annapurna is 

at the forefront of innovation by combining cloud scale with the world’s most talented 

engineers. Our team covers multiple disciplines including silicon engineering, hardware 

design and verification, software, and operations. Because of our teams’ breadth of talent, 

we’ve been able to improve AWS cloud infrastructure in networking and security with products 

such as AWS Nitro, Enhanced Network Adapter (ENA), and Elastic Fabric Adapter (EFA), in 

compute with AWS Graviton and F1 EC2 Instances, in machine learning with AWS Neuron, 

Inferentia and Trainium ML Accelerators, and in storage with scalable NVMe. 

 

 

ilanaha@amazon.com 

 

Embedded SW Engineer 

The AWS Graviton SW team is looking for a embedded engineer to join us in building next 

generation platforms. 

At the platforms team, you'll be working on large and complicated systems, bringing our 

silicon devices into the AWS cloud. 

 

Basic qualifications: 

Bachelor’s (or higher) Degree in Electrical Engineering/Computer Engineering/Computer 

Science or equivalent, GPA 85 and above. 

Fluent in C 

Team player, highly motivated, hands-on, independent, and fast learner 

Willing to work on complex systems in a dynamic environment 

 

Preferred qualifications: 

Hands-on experience with one of the following: 

Experience with HW/SW interfaces on the board and chip level 

Experience with modern multi-core ARM devices 

Experience with virtualization technologies and hypervisors 

Experience in Linux BSP and drivers development  
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 נסטלה-אסם

 

 

נסטלה היא קבוצת מזון ישראלית גלובלית הפועלת לשיפור איכות החיים של אנשים וליצירת עתיד טוב  -אסם

 .יותר

הקבוצה מייצרת ומשווקת מגוון רחב של מוצרים בסטנדרטים הגבוהים ביותר, אותם ניתן למצוא בכל בית  

 .בישראל

וות העובדים הוא הבסיס להצלחה שלנו. לכן, אנחנו דואגים לגייס את אנשי המקצוע הטובים ביותר, להכשיר,  צ"

 . להרחיב את הידע המקצועי שלהם וללוות אותם באופן אישי 

 

mor.cohen@il.nestle.com 

 

 

 :מגייסת סטודנט/ית לשיווק Nestle חטיבת החטיפים של קבוצת אסם

 

 .למשרה זמנית עד סוף השנה

 תמיכה שיווקית בפרויקטים שונים •

 תמיכה בפעילויות של השקת מוצר  •

 ניתוח השקות מוצר, ניתוחי שוק והיכרות עם מתחרים  •

 עבודה מול יחידות שונות באסם וממשקים חיצוניים  •

 דרישות התפקיד 

 חובה  -סטודנט/ית בתחומי השיווק שנה ב ומעלה

 אנגלית ברמה גבוהה )כתיבה ודיבור( 

 יכולות אנליטיות 

 פעמים בשבוע  3נכונות למשרה זמנית וזמינות לעבודה  

 המשרה באזור תעשיה חבל מודיעין, שוהם. נדרשת הגעה עצמאית 

  mor.cohen@il.nestle.com שליחת קורות חיים למייל

 3005 מספר משרה

 

 מגייסת סטודנט/ית לשיווק  Nestle חברת פורינה מקבוצת אסם

  למשרה זמנית לתקופה של שנה 

 תמיכה שיווקית בפרויקטים שונים

 תמיכה בפעילויות של השקת מוצר

 ניתוחי שוק, היכרות עם המתחרים וניתוח מבצעים 

 מעקב אחר חומרי שיווק שונים באנגלית ותרגומים לשוק המקומי 

 ות שונות באסםעבודה מול יחיד 

 דרישות התפקיד 

 חובה  -ומעלה 'סטודנט/ית בתחומי השיווק שנה ג

 יתרון   -ס "סטודנט/ית מנע

 אנגלית ברמה גבוהה )כתיבה ודיבור( 

 אקסל ברמה טובה מאוד, יכולות אנליטיות 

 פעמים בשבוע  4נכונות למשרה זמנית וזמינות לעבודה  

 הגעה עצמאית המשרה באזור תעשיה חבל מודיעין, שוהם. נדרשת 

  mor.cohen@il.nestle.com שליחת קורות חיים למייל

 3009 מספר משרה
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 מ "אקסיו לינק בע

 

הינה שותפה לדרך של מרבית החברות והארגונים   1994בית תוכנה אשר קיים משנת  SQLINK חברת

טק, תאגידים עסקיים, משרדי  -המובילים במשק הישראלי. בין לקוחותיה תוכלו למצוא מאות חברות תוכנה והיי

ם, חברות תקשורת,  ממשלה, רשויות מקומיות, גופים ביטחוניים, בנקים ומוסדות פיננסיים, מוסדות אקדמיי

 .ן, גופים תעשייתיים ועוד"רשתות מזון, חברות נדל

 

רכזות ורכזי גיוס שמחולקים לצוותים ומגייסים למשרו מובילות בחברות    70מחלקת הגיוס מונה כ 

סיסטם, אבטחת מידע, פיתוח תכנה, בדיקות תוכנה, ניהול פרוייקטים וניתוח מערכות   -ובסטארטאיפים כגון

 .תיות וכדומה תש ,BI ,מידע

 .עובדים במיקור חוץ שעובדים אצל הלקוחות השונים שלנו 2700-אנו מונים כ

כחלק מהחתירה למצוינות ולמקצוענות מקפידה החברה להעשיר את הידע של עובדיה ולהכשיר אותם במגוון  

 עוד במכללת ו Dot Net, DBA-ו SharePoint ,קורסים מקצועיים דוגמת קורס ניהול מערכות, ניהול פרויקטים

SQLabs. 

 

בכל יום נפתחות ומתעדכנות עשרות משרות בתחומי הטכנולוגיה לבעלי ניסיון, משרות ניהוליות וגם משרות  

 .לבוגרים

 

morz@sqlink.com 

 

 :1משרה 

 

 בחברה יציבה  Full Stack דרוש/ה בוגר/ת תואר למשרת פיתוח

 

  :תיאור קצר

 

  .Full Stack חברה מצליחה וגדולה, במרכז הארץ מגייסת מפתח/ת

 .Angular/React ו Java עם FS נדרש ניסיון בפרוייקט גמר בפיתוח

פיתוח מערכות המידע של החברה, הצטרפות   ,Frontend-במסגרת התפקיד, פיתוח עם אוריינטציה לצד ה

 .לצוות טכנולוגי ומשפחתי, עבודה בטכנולוגיות מתקדמות ועוד

ך קדימה, לפצח אתגרים ולהנות תוך כדי מאווירה כיפית  בוא/י לעבוד במקום טכנולוגי, להזניק את הקריירה של 

 !ותנאים מעולים

 

 :דרישות התפקיד 

 

 תואר רלוונטי  -

 WEB ניסיון בפרוייקט גמר מהתואר/ ניסיון מהתעשייה בפיתוח -

 Java ניסיון עם -

 React / גרסה מתקדמת Angular ניסיון עם -
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  :2משרה 

 

 ת בשרון לחברת תקשורת גלובלי  Junior מפתח/ת

 

  :תיאור קצר

 

לחברת הייטק גלובאלית, הממוקמת באזור השרון, דרוש/ה בוגר/ת מצטיינ/ת להצטרף לצוות פיתוח מוביל  

  !בחברה

  .Java-התפקיד כולל פיתוח מוצרי סקיוריטי ב

 !הזדמנות להצטרף לצוות מוביל בחברה מדהימה 

 

 :דרישות התפקיד 

 

 דסת תוכנה מאוניברסיטה מוכרת בוגר/ת תואר ראשון במדעי המחשב/ הנ -

 ומעלה  83ממוצע ציונים  -

 

 

 



 IBI  בית השקעות

 

מבתי ההשקעות המובילים, היצירתיים והחדשניים בישראל, עם ותק וניסיון רב בשוק ההון, המספק פתרונות  

 .ל "ייחודיים בתחומים פיננסיים רבים, עבור עשרות אלפי לקוחות פרטיים, מוסדיים ותאגידים, בארץ ובחו

ספר חברות בנות, דוגמת  עובדים במ 520 -שנים להיווסדה ומעסיקה כיום כ  50החברה חגגה בשנה שעברה  

חבר בורסה, חברת ניהול תיקים, חברת נאמנויות וניהול הון, קרנות נאמנות, השקעות אלטרנטיביות, חיתום  

 .ועוד

החברה מציעה לעובדיה תנאי רווחה מפנקים, מסלולי קריירה מגוונים, סביבת עבודה משפחתית וחדשנית  

  .יןואפשרות להשתלב בבית יציב, מקצועי ובעל מוניט 

 

  :/https://www.ibi.co.il/careerכל המשרות שלנו מתעדכנות בכל העת באתר הקריירה בכתובת

 

Gal_b@ibi.co.il 

 

 :משרות לסטודנטים

 1113משרה מספר   –קפיטל   IBI משרת סטודנט/ית לחדר המסחר והאופציות של  .1

1113/-service-omercust-and-trading-position-https://www.ibi.co.il/career/student 

 

 

 1054מספר משרה  – IBI נציג טלמיטינג ליחידת המימון של בית ההשקעות  .2

funding/-sales-https://www.ibi.co.il/career/telemarketing 

 

 

 1004משרה מספר   – התמחות בשיווק פנסיוני  –נציג /ת טלמיטינג לסוכנות ארבע עונות  .3

1004/-agency-seasons-four-rep-center-allhttps://www.ibi.co.il/career/c 

 

 1192משרה מספר   –)לא נדרש רישיון(  IBI משווק/ת מסחר עצמאי לבית ההשקעות .4

salesperson/-https://www.ibi.co.il/career/tarde 

 

 

  :משרות לבוגרים ללא ניסיון

5. Account Manager  בחברת IBI  1139מספר משרה   – קפיטל 

1139/-capital-ibi-manager-bi.co.il/career/accounthttps://www.i 

 

 

 1110מספר משרה  – קפיטל  IBI -מתכנת/ת מתחיל/ה לצוות פיתוח ב .6

1110/-programmer-https://www.ibi.co.il/career/junior 

 

 

 1133מספר משרה  –קפיטל   IBI רפרנט/ית לחדר המסחר והשירות של מחלקת האופציות לעובדים בחברת .7

1133/-service-customer-and-trading-https://www.ibi.co.il/career/representative 

 

 

מספר משרה    – קפיטל  IBI מנהל/ת לקוח לצוות עסקאות, מיזוגים, רכישות ונאמנויות אלטרנטיביות לחברת .8

1121 

1121/-capital-ibi-manager-https://www.ibi.co.il/career/customers 

https://www.ibi.co.il/career/
mailto:Gal_b@ibi.co.il
https://www.ibi.co.il/career/student-position-trading-and-customer-service-1113/
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https://www.ibi.co.il/career/call-center-rep-four-seasons-agency-1004/
https://www.ibi.co.il/career/tarde-salesperson/
https://www.ibi.co.il/career/account-manager-ibi-capital-1139/
https://www.ibi.co.il/career/junior-programmer-1110/
https://www.ibi.co.il/career/representative-trading-and-customer-service-1133/
https://www.ibi.co.il/career/customers-manager-ibi-capital-1121/


 

 

 



 ו ובאינפ'ג 

 

שנה בתחום הגיוס הטכנולוגי במשרות שונות בתוכנה,   20חברת השמה להייטק, עם וותק מעל ל -ו ובאינפ 'ג

חומרה, אינטרנט, סייבר, ביומד, תשתיות ועוד. יש לנו צוות מיומן ומקצועי העובד מול חברות הייטק וסטראט  

 .אפ מובילות בארץ. אנו ממוקמים בסניף הרצליה ובסניף חיפה 

 

adi.allon.hanin@jobinfo.co.il 

 

-nfo.co.il/%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%99https://www.jobi

%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%94/offer/90576/sub/479/show/1/%d7%a4%d7%a8%d7%98

%d7%99%d7%9d/ 

Junior-Verification-Engineer 

 

-https://www.jobinfo.co.il/%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%99

%a4%d7%a8%d7%9%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%94/offer/105421/sub/4871/show/1/%d7

8%d7%99%d7%9d/ 

Verification-engineer--student 

 

-https://www.jobinfo.co.il/%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%99

98/sub/5227/show/1/%d7%a4%d7%a8%d7%9%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%94/offer/1061

8%d7%99%d7%9d/ 

Low-level-algorithmic-research 
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 דקסל 
 

שנים, לאורך השנים דקסל עוסקת בפעילות פיתוח, ייצור   50-הינה חברת תרופות אשר קיימת למעלה מדקסל 
ושיווק תרופות בארץ ובעולם, דקסל מאמינה בחדשנות טכנולוגית ומשקיעה רבות במחקר ופיתוח ועוד יותר  

ם, כיום דקסל מונה  מדינות בכל העול 36-מוצרים אשר נמכרים בכ 60-בהון האנושי. דקסל מייצרת למעלה מ
אתרים: אור עקיבא, יוקנעם וירושלים. בנוסף לדקסל חברות בנות בארץ   3-עובדים. בארץ ב 1,000-למעלה מ

 ובחו"ל. 

 

https://lp.vp4.me/cktk 
 לחברת דקסל פארמה דרוש/ה מהנדס/ת וולידציה מנוסה  

 במסגרת התפקיד:  
ונהלים, עדכון   GDPכתיבת פרוטוקולי וולידציה למערכות קיימות וחדשות, ביצוע פרוטוקולי וולידציה בהתאם ל

 תכניות ולידציה, מעקב ובקרה אחר סקירות שנתיות לציוד, 
 יות וחיצוניות טיפול ומעקב חריגות, מתן מענה לביקורות פנימ 

 עבודה ותאום מול ממשקים שונים, יכולת לימוד עצמאית,  
 קשר ישיר עם מנהלי/ות מחלקות, קשר ישיר עם ספקים ועוד 

 העבודה כולה מתבצעת באנגלית!
 דרישות:  

 חובה -מהנדס/ת מכונות או כימיה 
 חובה  -ניסיון בתחום הוולידציה בחברת פארמה לפחות שנתיים 

 חובה  - אופיס ברמה גבוהה
 חובה )ההתנהלות כולה באנגלית(  -אנגלית ברמה גבוהה מאוד 
 מיקום המשרה: אור עקיבא  

   JB-416מס' משרה: 
 

 לחברת דקסל פארמה דרוש/ה אנליטיקאי/ת למעבדת מו"פ  
 במסגרת התפקיד: 

 GC/HPLCעבודה על מכשור אנליטי 
 פיתוח שיטות אנליטיות 
 ביצוע ולידציות לשיטות 

 כתיבת שיטות ופרוטוקולים   ביצוע תחקירים,
 דרישות: 

 יתרון משמעותי  -חובה, תואר שני )בתחום(  -השכלה אקדמאית בכימיה 
 יתרון משמעותי  -ניסיון תעסוקתי במעבדה אנליטית, רצוי במעבדת מו"פ 

 יתרון  - HPLC/GCהכרות עם מכשור אנליטי 
 מיקום המשרה: אור עקיבא  

 JB-298מספר משרה: 
 

 Continuesרת דקסל פארמה דרוש/ה מוביל/ת תחום הנדסה וציוד למחלקת למערך האיכות בחב 
Improvement 

 במסגרת התפקיד:  
ומערכות מים ואוויר.   ITהובלת תחום טיפול בכשלים וארועים חריגים הקשורים להנדסה, ציוד, תשתיות  

 :  E2Eהתפקיד כולל ליווי וקידום אירועים חריגים 
וך ניהול דיון טכני עם המחלקות הרלוונטיות, גיבוש אסטרטגיה לתחקיר  התנעת תהליך הדיווח והחקירה ת

, קביעת פעולות מתקנות ומונעות  Root causeאפקטיבי וקביעת מתודולוגיה לביצוע התחקיר עד הגעה ל 
אפקטיביות, סגירה כוללת של התחקיר והפעולות הנובעות ממנו תוך עמידה בלו"ז הנדרש, ועבודה מול גורמים  

יים, ניתוח חריגות יזום ובחינת מגמות לשיפור מתמיד בתהליכי עבודה ועמידה ביעד מפעלי, הדרכה של  רלוונט
המחלקות השונות במפעל בנושאי חריגות ופעולות מתקנות לשיפור מתמיד והטמעת מתודולוגיות מתקדמות,  

רים והובלת פעילות  הצגת הפעילות בביקורות מול הרשויות והלקוחות, נקיטת יוזמה, איתור אירועים חוז
 פרואקטיבית לקידום שיפור מתמיד לרוחב הארגון. 

 היקף משרה: מלאה 
 דרישות:  

 יתרון   -חובה,  תואר שני רלוונטי  -תואר ראשון במדעי החיים/הנדסה 
 יתרון  –היכרות תחום ההנדסה ותשתיות 

 יתרון   -ניסיון בתהליכי ייצור בפארמה 
 חובה  -ברית ובאנגלית כולל העברת מצגות יכולת ביטוי וכתיבה ברמה טובה מאד בע

 מיקום המשרה: אור עקיבא  
 JB-432מספר משרה: 

https://lp.vp4.me/cktk


 
    pharmacovigilanceלחברת התרופות דקסל פארמה דרוש/ה מנהל/ת פרויקטים למחלקת 

 במסגרת התפקיד: 
)ארה"ב,   , טיפול ועיבוד של דיווחי תופעות לוואי מקומיים וגלובלייםGMP-ו  GVP-עבודה על פי דרישות ה

אירופה(, עבודה מול רשויות בחו"ל ומול משרד הבריאות הישראלי, כתיבת דו"חות תקופתיים להגשה לרשויות,  
 השתתפות בניהול הסיגנלים ומידע בטיחותי 

 והתנהלות שוטפת בשפה האנגלית  התפקיד מצריך יכולת עבודה עצמאית, ריבוי משימות
 דרישות:  

 חובה  -תואר ראשון ברוקחות/מדעי החיים
 יתרון  -תואר שני ברוקחות/מדעי החיים  

 יתרון משמעותי  -ניסיון בתחום 
 אנגלית ברמה גבוהה מאוד 

 מיקום המשרה: אור עקיבא  
 JB-309מספר משרה: 

 
 לחברת התרופות דקסל פארמה דרוש/ה עובד/ת הבטחת איכות למחלקת תפעול 

 במסגרת התפקיד: 
 ( , עבודה וקשר ישיר מול כל מחלקות החברה, PQR)  אחריות על תחום דוחות סקירה שנתיים למוצרי

למחלקת התפעול של החברה, אישורי מסמכים, יישום פרויקטים בנושאי    GMPהתפקיד כולל ביצוע ביקורות 
 איכות ובהתאם לנדרש ועוד 

 דרישות: 
 חובה  -אקדמאי/ת מתחומי מדעי החיים/כימיה/ביוטכנולוגיה 

 חובה  –ת איכות עדיפות מארגונים מתחום הפארמה/מדיקל דיוויס ניסיון של כשנתיים לפחות בתחום הבטח
 יתרון משמעותי   – GMPרקע ב 

 חובה   -אנגלית ברמה טובה מאוד, יכולות כתיבה וניסוח ברמה גבוהה
 יכולת עבודה בצוות, עצמאיות, ומוטיבציה רבה 

 מיקום המשרה: יוקנעם
 JB-396מספר המשרה: 

 
 מהנדס/ת ולידצית ניקיון  לחברת התרופות דקסל פארמה דרוש/ה

 במסגרת התפקיד: 
אחריות על פעילויות העוסקות בוולידצית ניקיון, תכנון זמני דיגום ומעקב אחרי הדגימות ותוצאות, כתיבת  

לצורך דיגומים, תיעוד תוצאות הדגימות במערכות   Testing Planפרוטוקולים ותכנון דיאגרמות דיגום, כתיבת 
הכרה והבנה של הציודים והחומרים ביצור, הבנת התהליכים וזמני העבודה של  ממוחשבות ובטבלאות מעקב, 

היצור ושיבוץ דגימות בהתאם, כתיבת שיטות ניקיון וניהולן במערכות פנים ארגוניות, הכנסה של ציוד/חומר  
 חדש למערך היצור/מו"פ. 

 עבודת ממשקים רבה מול מערכי הייצור, אריזה, מעבדות, הבטחת איכות ועוד 
 חובה  -ר ראשון במדעי החיים או מהנדס/ת במדעי החיים )ביולוגיה, כימיה, ביוטכנולוגיה( תוא

 ניסיון קודם בוולידצית ניקיון יתרון משמעותי 
 אנגלית ברמה גבוהה חובה 

 ניסיון בסביבת עבודה ממוחשבת וטכנולוגית )אופיס, לימס, אינפוטנה( יתרון משמעותי  
 ד. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאח

 מיקום המשרה: אור עקיבא  
 JB-428מספר המשרה: 

 
 שלנו!  QC -דקסל מגייסת אנליטיקאי/ת וזו ההזדמנות שלך להצטרף למעבדת ה

האנליטיקאים והאנליטיקאיות שלנו אחראיים על ביצוע בדיקות לחומרי גלם ולתרופות העוזרות למאות אלפי  
ואחראיים על ביצוע בדיקות לשחרור מוצרים   באור עקיבא QCאנשים מידי חודש! הם עובדים במעבדת ה

וחומרי גלם, בדיקות יציבות, עבודה תהליכית. יום העבודה שלהם מגוון וכולל שימוש בטכניקות אנליטיות  
 . GC/HPLCועבודה על מכשור כמו: 

ר  האנליטיקאים שלנו נהנים מלמידה ומהתפתחות מקצועית ויכולים להנות מאתגרים נוספים נוספים כמו שיפו
שיטות אנליטיות, פתרון בעיות עבור מגוון תכשירים וחומרי גלם, איחוד שיטות וצמצום זמני עבודה, יישום  

, ביצוע ולידציות אנליטיות וכתיבת דוחות  QCטכנולוגיות חדשות והעברת טכנולוגיה בין מו"פ אנליטי למעבדת  
 ופרוטוקולים. 

 דרישות:  
 חובה.  -לוגיה השכלה אקדמית בכימיה /ביולוגיה /ביוטכנו 

 יתרון משמעותי.   –ניסיון תעסוקתי במעבדה 
 יתרון.  - HPLC/GC -הכרות עם מכשור אנליטי 

 מיקום המשרה: אור עקיבא 
   JB-20מספר המשרה: 



 

 



 דים מיוחדים דיעין ותפקיסד למוהמו

 

https://www.mossad.gov.il/heb/careers/Pages/students.aspx 

 

 מפתח/ת יכולות סייבר 

למחלקת הפיתוח של זרוע הסייבר המבצעית דרוש/ה בעל/ת ידע ועניין במערכות הפעלה,  

 .low level-תקשורת,טכנולוגיות אינטרנט ו

 עמידה באחת הדרישות הללו היא תנאי הכרחי להתאמה למשרה זו: 

פסגות.  : אר"מ, אח"מ, תלפיות אובוגר/ת קורסים צבאיים   

בפיתוח ++ תואר במדעי המחשב וניסיון של שלוש שנים לפחות C/C במערכות   
Windows ,Linux  .Android או  

. או יותר  85 מצטיין/ת, בשנה האחרונה ללימודים, שממוצע הציונים שלו/ה  סטודנט/ית  

 

 .לחמ"ל בארגון דרושים/ות סטודנטים/יות לעבודה מאתגרת ומשמעותית בסביבה צעירה ודינאמית 

 משמרות בשבוע, כולל עבודה בסופ"ש וחגים  תחומי לימודים בהם ניתן לשלב שלוש עד ארבע 

 התחלת לימודים אקדמאיים בטווח זמן של השנה הקרובה, או יתרת לימודים של שנתיים לפחות 

 ות יתרון לבעלי/ות רקע מודיעיני או ניסיון כסמב"צים/יות, חמ"ליסטים/י 

 מגורים באזור המרכז

 

 

https://www.mossad.gov.il/heb/careers/Pages/students.aspx
javascript:void(0)


 המוסד 
 

למודיעין ולתפקידים מיוחדים הוא גוף העוסק באיסוף מודיעין על פי צורכי המדינה באמצעים שונים  המוסד  
ומגוונים. המוסד עוסק בפעולות ובמבצעים מיוחדים בשירות מדינת ישראל, והינו גורם מרכזי במלחמה בטרור  

רי מודיעין עם שירותי מודיעין  המכוון נגד יעדים יהודיים וישראליים בחו”ל. בנוסף, המוסד אמון על פיתוח קש
ואף עוסק בהקמת קשרים חשאיים עם מדינות אשר נמנעות מקשר גלוי עם    –עמיתים של מדינות אחרות 

 ישראל. פעילות המוסד אינה חשופה לציבור. בואו לגלות מגוון תפקידים בהם תוכלו לעשות את הבלתי אפשרי. 

 

 

https://www.mossad.gov.il 

 

 

https://www.mossad.gov.il/heb/careers/Pages/default.aspx 

 

https://www.mossad.gov.il/
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 המרכז לחינוך סייבר 
 

 

לחינוך סייבר הוקם ע"י קרן רש"י בשיתוף עם משרד הביטחון ומערך הסייבר הלאומי. המרכז מפעיל  המרכז  
במטרה לצמצם   21-מגוון תכניות ופרויקטים למצוינות טכנולוגית ופלטפורמות ללמידת מיומנויות המאה ה

צעות טיפוח  שנות פעילות ניתן לראות כי באמ 10פערים חברתיים ומגדריים בחברה הישראלית.  לאחר  
מצוינות, הקניית ידע והכשרה בתחומי הסייבר והטכנולוגיה, אפשר לחולל שינוי אמיתי וליצור הזדמנות שווה  

לצעירי המחר של ישראל. עולם ההייטק והטכנולוגיה מאופיין בדינמיות רבה וכדי לשמר את יתרונה התחרותי  
כלוסייה. לכן, אנו במרכז לחינוך סייבר, פיתחנו  של ישראל, חשוב שדור העתיד בטכנולוגיה יגיע מכל קשת האו

פורמליות לצד פרויקטים ייעודים עבור קהלים מגוונים, מתוך מטרה לטפח דור חדש של בני  - תכניות לימוד א
נוער בעלי מוטיבציה, מיומנויות למידה גבוהות וידע רב בתחום המחשבים והסייבר.  בזכות הידע והכלים  

טק הישראלית. בואו לקחת  -יחידות מובחרות של צה"ל, ובהמשך בתעשיית ההיישהענקנו להם הם ישתלבו ב 
 חלק בשינוי חברתי אמיתי! 

 

 

https://cyber.org.il/ 
 

 

דרושים/ות מדריכים/ות ועוזרי/ות הוראה בעלי ידע טכנולוגי למגוון תכניות מצוינות הפועלות בפריפריה  
 הגאוגרפית/חברתית ברחבי הארץ, ומיועדות לגילאי חטיבת הביניים והתיכון. 

 התפקיד כולל הדרכה, ליווי וחניכת קבוצה קבועה של תלמידים בשעות אחר הצהריים במשך שנת הלימודים. 
 קף המשרה הינו גמיש ותלוי בתכנית הלימוד, ומשלב הדרכה פרונטלית ועבודה מהבית. הי

 ארדואינו.  Python ,Java, רשתות, ,C, C++, Assemblyדרוש ידע באחד או יותר מהתחומים הבאים: שפת 
ן  טק עם תחושת שליחות ורצו-העבודה מתאימה לסטודנטיות/ים ו/או כתוספת משרה לעובדים/ות מעולם ההיי

 לקחת חלק בשינוי חברתי. 
 שכר מתגמל, הכשרה מקצועית, סיפוק ועניין רב מובטחים! 

 המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

 

 

 

https://cyber.org.il/


 תהסוכנות היהודי

 

היחידה לשליחות הינה תוצר של שיתוף פעולה ארוך שנים בין הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית  

ית על ידי  העולמית, ששמו לעצמם למטרה לפעול למען חיזוק הקשר בין ישראל והתפוצות ולחיזוק הזהות היהוד

  2000-מערך שליחים ושליחות הפרוש ברחבי העולם. היחידה לשליחות אמונה על יציאתם של למעלה מ 

 .שליחים למחנות קיץ, קהילות יהודיות, תנועות נוער, קמפוסים, שנת שירות ובתי ספר בתפוצות

 

ולים: עמיתי  תחת היחידה לשליחות נמצאים שישה מסלולי שליחות: השליחות הארוכה )המחולקת למסל 

ישראל, קהילתיים ותנועתיים( שליחות שנת השירות, שליחות ההוראה, תכנית מחנות הקיץ, תכנית מחנות  

הקיץ לדוברי רוסית ושליחות הסמינרים הציוניים. השליחים השונים נמצאים בקו הראשון עם הקהילות ברחבי  

זהו   .סיפור המשותף בין ישראל לתפוצותהעולם, ותפקידם להיות הקול והמקור למתרחש בישראל ולמצוא את ה

 .תפקיד המקנה ניסיון רב, ועם חזרתם לארץ שליחים רבים משתלבים בתפקידי מפתח בחברה הישראלית

 

vickyb@wzo.org.il 

 

  - עבור בוגרי תואר ראשון #1משרה 

 !ל "הגישו מועמדות לשליחות בחו

לשליחות בקהילות היהודיות  הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית העולמית מזמינות אתכם להגיש מועמדות  

  .ברחבי העולם

תפקיד השליחים כולל עשייה ייחודית בניהול תהליכים, קהילה ואנשים, פיתוח והובלת תוכניות חינוכיות  

 .ל במטרה לחזק ולהעמיק את הקשר בין ישראל לתפוצות"וקהילתיות לצד עבודה מול ארגונים בינ

 :סוגי השליחות

 .ילה היהודית, עם מגוון גילאים, מוסדות וארגוניםבלב הקה  –שליחות קהילתית   •

 .העולמי  Hillel עבודה עם סטודנטים בקמפוסים נבחרים בשותפות ארגון   –שליחות קמפוסים  •

 עבודה בתנועות הנוער הציוניות  –שליחות תנועתית  •

 מורים שליחים בבתי ספר וגנים  –שליחות הוראה  •

 .משך התפקיד: כשנתיים בארץ היעד

 :מחפשים אנשים בעלי אנו

 שליטה בשפה נוספת: אנגלית/ספרדית/צרפתית/גרמנית/איטלקית  •

 תואר אקדמי )חובה לשליחות הקמפוסים( •

 ניסיון בעבודה קהילתית, הנחיית קבוצות, הדרכה וחינוך בלתי פורמלי  •

 יכולת יצירת שיתופי פעולה ופרויקטים  •

 יכולות אישיות, יוזמה ועצמאות  •

 ירות צבאי/לאומי/פטור משירות מסיימי ש  •

 ?מסוגלים

  https://bit.ly/TAU-Hayechida <<המיונים בעיצומם! הגישו מועמדות עוד היום

 

השליחות הארוכה של הסוכנות    –היחידה @ <<למידע נוסף, מוזמנים לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות

 היהודית 

 

  - עבור סטודנטים #2משרה 

 !היהודית והלל ישראל מחפשות רכזי גיוס היחידה לשליחות של הסוכנות

רכזי הגיוס יפעלו בקמפוסים ויהיו אחראים על איתור מועמדים לשליחות הארוכה ולתכניות הלל. אם אתם בעלי  

 !בואו לעבוד איתנו –אופי יזמי, ראש גדול ויצירתי ויחסי אנוש מעולים  

 

 :התפקיד כולל

 .הארוכה בקמפוס הפקת אירועי חשיפה לפעילות הלל ולשליחות  -

 הקמה ותפעול של עמדות גיוס ומידע לשליחות בימי קריירה והזדמנויות נוספות בקמפוס  -

 .איתור וגיוס מועמדים ברשתות החברתיות ובמגוון פלטפורמות רלוונטיות -

 עבודה עם חוגים, חברות כלכליות, ותאים רלוונטיים בקמפוסים השונים לצורך גיוס לשליחות  -

 .ון הזדמנויות למפגש ושיח בנושא הקשר בין ישראל וקהילות יהודיות בעולםיצירת מגו -

mailto:vickyb@wzo.org.il


 ביצוע משימות נוספות בהתאם לצורך  -

 

 .מתאימה מאוד לסטודנטים -עבודה גמישה ודינאמית מהבית / משרדי הילל בקמפוס, בשעות משתנות  -

 

 יתרון לסטודנטים בוגרי שליחות 

 משרה   50-100%העסקה: עובד יומי, 

 

 .ודעה בלשון זכר ופונה לכל המינים והמגדריםהמ*

 .רק פניות שימצאו מתאימות תיעננה*

 

 



 חברת חשמל 
 

 
חברת החשמל לישראל היא חברה ממשלתית וציבורית, המספקת מוצר תשתית חיוני. החברה מייצרת  

מיליון לקוחות.  פעילות החברה כוללת ייצור חשמל, הולכה, השנאה,   2.6- ומספקת חשמל  לכלל המשק, כ
עלת  חלוקה ואספקת חשמל. החברה מקדמת פיתוח של אנרגיות מתחדשות, מעודדת חיסכון באנרגיה ופו

לפרוץ לשווקים חדשים ובינלאומיים. חברת החשמל הינה חלק מהמרקם הציבורי  והסביבתי, בקרבו היא  
פועלת. החברה פועלת למזעור ההשלכות הסביבתיות של פעילותה, בכפוף לחוקים ולתקנים מחייבים. בין יתר  

החשמל שואפת   פעולותיה: הקמת מתקנים להפחתת פליטות מזהמים מעבר לשימוש בגז טבעי. חברת 
להמשיך ולהוביל את משק החשמל בישראל, תוך התאמה לתנאי השוק המשתנים ולתמורות כלכליות,  

חברתיות וטכנולוגיות המתרחשות בארץ ובעולם ובתוך כך פועלת לספק שירות ברמה הגבוהה ביותר, תוך  
 חתירה למצוינות, חדשנות ויעילות מירביים בהיבט הטכנולוגי והניהול 

 

 

https://careers.iec.co.il/ 
 
 

 כלכלנ.ית לעבודה בתל אביב : 
 
 https://careers.iec.co.il/requisition.html?id=9530     , 
 
 
 

 מיישמת מערכות מידע גיאוגרפיות לתל אביב/חיפה :   -מנתחת
 

https://careers.iec.co.il/requisition.html?id=9916   
 

 
 

 

https://careers.iec.co.il/
https://careers.iec.co.il/requisition.html?id=9916


 חותם
 

 

הוא אירגון חינוכי חברתי הפועל למען קידום שוויון הזדמנויות בחינוך. בחותם אנחנו מאמינים שלכל ילד  חותם 
 וילדה בישראל הזכות לבחור את עתידם ללא תלות ברקע ממנו הם מגיעים. 

 

 

tfi.org.il 
 

 

  - הסבת אקדמאים להוראה בפריפריה החברתית (1
 ?מחפשים עבודה בעלת משמעות ? עשייה חברתית בוערת בכם

  ,התכנית מכשירה ומפתחת קהילה של מורים ואנשי חינוך בעלי חזון וכישורי מנהיגות
 .להובלת שינוי בפריפריה החברתית של מדינת ישראל

  – היום אנחנו יודעים, מניסיון 
צריך זה מורה אחד שלא יוותר עליו, יתעקש שיבוא לשיעורים, ילמד אותו כל מה שילד  ללמוד ולהתמיד  

 !ויאמין שהוא יכול להצליח. אתם יכולים לחולל את השינוי
 https://bit.ly/3LPEjy9 <- למידע נוסף והרשמה

 
 - דרישות

 .א. אקדמאים או סטודנטים בשנתם האחרונה לתואר
ניהול/ עשייה חברתית התנדבותית ב. ניסיון בהדרכה/ הוראה/   

 
 הוראה  תכנית חותם מכשירה לתעודת הוראה ולכן אינה רלוונטית לאקדמאים בעלי תעודת*

 
  - תכנית חותם אופק לניהול (2

 
 מסלול חדש וייחודי לבעלי ניסיון ניהולי משמעותי נפתח בחותם

תי משמעותי זאתאם אתם חולמים על ניהול בית ספר? על הובלה של שינוי חינוכי חבר  !!!!ההזדמנות שלכם 
 ?מה אנחנו מחפשים

 בוגרי תואר שני          .1
 ללא תעודת הוראה          .2

שנות ניסיון בניהול 5לפחות           .3  עובדים ומעלה  30 
 מחשבתית ותשוקה ללמידה  מנהיגות, פתיחות, גמישות         .4

 חותם  חיבור ערכי עמוק למשימת         .5
כנית הינה הכשרה תלת שנתית של עתודה לניהול בית ספר. השתלבות כמורה בביתהתו  ספר במקביל   

 .להכשרה
מאי  -תהליך המיון: פברואר  

2022פתיחת התוכנית : יולי    
 :למידע נוסף והרשמה

https://bit.ly/3JVMxnc 
naamash@tfi.org.il 

033798377 
 
 
 

וי ותמיכה, ומימון תעודת המתקבלים לתכניות מקבלים הכשרה ייחודית, ליו  .הוראה 

 

http://tfi.otg.il/


 לוריאל 

 

מותגים   19קריירה בלוריאל ישראל לוריאל ישראל, מתמחה בייבוא, ייצוא, הפצה ושיווק של הזדמנויות 
מדינות   150 -מותגים של לוריאל חברת האם, חברת הביוטי המובילה בעולם )הפועלת בכ  35בינלאומיים מתוך  

מחקר   עובדים(. על מנת להבטיח את ההתפתחות המתמדת שלנו, לוריאל נשענת על 86,000ומעסיקה כ 
וחדשנות גלובליים, על פורטפוליו מותגים ייחודי המאורגן בארבע חטיבות, ועל ייצור תעשייתי המשולב בחברה,  

הנתמכים כולם על ידי גופי מטה: הנהלה וכספים, דיגיטל, משאבי אנוש, תפעול, תקשורת ואחריות תאגידית.  
עובדים    300-בכל הארץ ומעסיקה כ נקודות שירות ומכירה 5000לוריאל ישראל מספקות מוצרים למעל 

אתרים: מטה החברה בנתניה ומרכז   2-עובדים במיקור חוץ, ב  600בהעסקה ישירה ודואגת להעסקה של עוד כ
ההפצה והלוגיסטיקה בקיסריה. ללוריאל תכנית קיימות גלובלית, המגדירה יעדים ברורים לניהול השפעותיה  

ם ובישראל. בלוריאל אנו מקדמים תוכניות גוון והכלה ואתיקה,  החברתיות והסביבתיות של לוריאל בכל העול
למידה ורווחה, תהליכי עבודה גלובליים ותכניות אסטרטגיות לחיזוק  שתופי פעולה ארוכי טווח עם מוסדות  

  -לימוד אקדמייים במטרה לקדם את תהליכי השלוב של בוגרים בשוק התעסוקה בישראל.  לוריאל למען צעירים 
L'Oréal For The Youth    תכנית שמטרתה לתרום לבניית חברה בת קיימא ומכילה יותר.  קהל היעד העיקרי

של תכנית זו הוא צעירים מרקע מוחלש שיכולו להפיק תועלת מההזדמנויות והפתרונות המוצעים.  במסגרת  
להם לצבור  ולסייע   30התכנית לוריאל מתחייבת להגדיל את הניסיון התעסוקתי בקרב צעירים מתחת לגיל 

ניסיון תעסוקתי באמצעות מגוון תכנית התמחויות, משרות סטודנט, פרקטיקום, הרצאות קריירה והרצאות  
מקצועיות ועוד.   קראו עוד מטה על היוזמות שאנו מובילים על מנת לסייע לצעירים להשתלב בשוק התעסוקה  

 ובחרו את ההזדמנות שהכי מתאימה לכ 

 

 

https://www.loreal.com/he-il/israel/ 

 

 לא מחייבות ניסיון   –שרות לבוגרי תואר ראשון  
 corpil.gius@loreal.comלהגשת מועמדות שלחו קו"ח למייל הגיוס : 

 
 . מנהל/ת מותג:  1

ניהול פעילות השיווקית של מספר מותגים בחברה. כתיבה, הובלה ויישום של תוכניות עבודה מותגיות בהתאם  
 לאסטרטגיה בינלאומית. ניהול תהליכים למול מגוון של ממשקים פנימיים וחיצוניים, מקומיים ובנלאומיים.  

 למי מתאימה המשרה? 
 חובה.   -• תואר ראשון בניהול, שיווק או תקשורת

 אנגלית ברמה גבוהה.  • 
 יתרון.   -• ניסיון בניהול מותג/דיגיטל ממשרד פרסום

 
 . כלכלנ/ית ובקר/ית תקציב:  2

בניה ומעקב של תקציב הוצאות. אחריות על ביצוע ניתוחים לצורך בחינת אפקטיביות במדיות השונות. ניהול  
 ליכי עבודה והטמעת מערכות.  ממשקים פנימיים מול השיווק, סחר, דיגיטל. הובלת פרויקטים, שיפור תה 

 למי מתאימה המשרה? 
 חובה  -• תואר ראשון בכלכלה 

 חובה  -• ניסיון של שנתיים בתפקיד דומה 
 • אנגלית ברמה גבוהה 
 • אקסל ברמה גבוהה 

 
 . מתאם/ת ואנליסט/ית רכש:  3

רכת רכש  משרה לשנה עם אופציה להמשך. הקמת מאגרי מידע ספקים, ביצוע אנליזות, מחקר ותפעול במע
 בינלאומיות. ניהול תהליכי ביקורת לספקים, תמיכה בפעילות מכרזים ובפרויקטים חוצי ארגון.  

 למי מתאימה המשרה? 
 • תואר ראשון.  

 • אנגלית ברמה גבוהה 
 • אקסל ברמה גבוהה 

  
 
 
 
 
 

https://www.loreal.com/he-il/israel/


 
 . פלנר/ית אספקות:  4

יד כולל עמידה ביעדי רמות  ניהול אספקות בהתאם לביקוש החטיבה, הפעילויות השיווקיות והמסחריות. התפק
שירות, מלאים וזמינות. בסביבה מרובת ממשקים )שיווק, סחר, רישוי ורגולציה, בקרה תקציבית ושרשרת  

 אספקה.
 למי מתאימה המשרה? 

 • תואר ראשון בהנדסה תעשייה וניהול, לוגיסטיקה 
 • אנגלית ברמה גבוהה 
 • אקסל ברמה גבוהה 

 יתרון משמעותי  -ביקושים  /• ניסיון קודם בתפקיד פלנר אספקות
 
5 .Sales Admin –  חודשים עם אופציה  4החלפה לחל"ד ל 

ניתוח נתוני מכירות, בניית ממשקי עבודה בין מספר מחלקות: שיווק, סחר ושרשרת אספקה. בקרה וניטור של  
ברשתות. שרות   תהליכי העבודה, ניהול פורטפוליו לקוח, ניהול קטלוג מותג ומגוונים, הכנסה לגוון של מוצרים

 ותמיכה לצוות המכירות. 
 למי מתאימה המשרה? 

 • תואר ראשון רלוונטי )מנהל עסקים / תעשיה וניהול / כלכלה(
 • אקסל ברמה גבוהה 
 • אנגלית ברמה טובה 

 
 . עוזר/ת אדמינסטרטיבי/ת 6

 ל שוטף באקסל. , עזרה במשימות פנים ארגוניות, ניהו PPניהול יומן, פגישות ותיאומים, עזרה בהכנת מצגות  
 למי מתאימה המשרה? 

 יתרון   -• תואר ראשון 
 • אנגלית ברמה גבוהה 

 OFFICE• שליטה בתוכנות ה 
 
 

 הזדמנויות לסטודנטים וסטודנטיות: 
   E-commerce-. משרת סטודנט/ית בתחום השיווק הדיגיטל וה1

להקלט לחברה בסיום   משרות סטודנט/ית זמניות לחצי שנה )אם אפשרות למצטיינים 2החל מהשנה פתחנו 
 התואר( כדי לאפשר לסטודנטים שמעוניינים להיכנס לשוק העבודה לצבור ניסיון מקצועי תוך כדי הלימודים.  

התפקיד מספק הזדמנות להיחשף ולעבוד עם מגוון היחידות העסקיות בחברה: שיווק, מכירות, שרשרת  
ליך של רישוי מוצרים והזמנות רכש וכמובן  אספקה ורגולציה. התנסות בהכנת חומרים שיווקיים, הובלת תה

 היכרות עם מותגי החברה מרמת אסטרטגיה ועד לשלב קידום המותג הלכה למעשה ברמה יומית. 
 

 למי מתאימה המשרה? 
• סטודנט/ית לתואר ראשון בתחום תקשורת, שיווק או מנהל עסקים בשנה שלישית לתואר ראשון, או בלימודי  

 תואר שני. 
 והה • אקסל ברמה גב 

 • אנגלית ברמה גבוהה 
 corpil.gius@loreal.comלהגשת מועמדות שלחו קו"ח למייל הגיוס : 

 
 . תכנית ההתמחויות של לוריאל ישראל 2

התכנית מעניקה הזדמנות לסטודנטיות וסטודנטים לצבור נסיון מקצועי בשוק העבודה תוך הובלת פרויקט  
דיגיטל, תקשורת, קיימות, מסחור חזותי ומש"א. ההתמחות   והתנסות במגוון רחב של תחומים בלוריאל: שיווק,

ימים בשבוע למשך סמסטר אחד: א', ב', או קיץ במשרדי החברה בנתניה, תיתכן    1-2מתקיימת במשך יום עד 
 אופציה להתמחות היברידית. 

 למה מתאימה ההתמחות? 
התנסות מעשית בעבור נקודות   • לימודים בשנה ג' במוסד לימוד שמפעיל את תכנית אלומה ובחר קורס משלב

 זכות, או במוסד לימודי שיש לו הסכם התמחות עם לוריאל.  
 • לימודים בתחום הרלוונטי להתמחות. 

 חובה )כתיבה וקריאה(  –• שליטה באנגלית  
 • עבודה עם אקסל ויכולת ניתוח ועיבוד מידע 

 • בניית מצגות באנגלית/ עברית 
וסד לימודים שלכם, אתר תכנית אלומה או למנהלת תכנית ההתמחויות  לפרטים נוספים פנו למרכז הקריירה במ

 Sapir.Gabayan@loreal.comבלוריאל במייל:  
 
 
 



 
 . ברנדסטורם 3

תחרות החדשנות הפתוחה הבינלאומית של לוריאל. במסגרת התחרות סטודנטים וסטודנטיות מרחבי העולם  
המצאת רעיון או מוצר   –סק בחדשנות משבשת נענים מדי שנה לאתגר שיווקי. למשל בשנה הנוכחית האתגר ע

 ( וקיימות.  Inclusive, והתמקד בשלושה מסלולים: טכנולוגיה, שיווק מכליל )2030לתעשיית הביוטי של שנת 
כאן בישראל התחרות מתקיימת בשיתוף הפקולטות לניהול בשלושה מוסדות לימוד נבחרים: האונ' העברית,  

וצות הסטודנטים מלוות על ידי מנטורים מטעם צוות האקדמי ומטעם מומחים  אביב, ואונ' רייכמן. קב -אונ' תל
מלוריאל. אם אתם אוהבים אתגרים ולומדים ניהול באחד מהמוסדות המצוינים, פנו למזכירות החוג שלכם  

 לפרטים נוספים. 

 



 

 

 מ "מנועי בית שמש בע

 

כמו כן המפעל מונה מעל   . מהנדסים 20באגף הפיתוח ישנם כ  , בית שמש מפתחת מנועי סילון חברת מנועי

עובדים שעוסקים ביצור מנועי סילון כולל עיבוד שבבי אגף יציקות ואגף הרכבת מנועים. מכוון שאנו צוות   700

ינרי. כלומר מהנדס יכול מצוא את עצמו מתכנן חלקי מנועים  מולטידיספל קטן אופי עבודת המהנדס אצלינו הוא

 . וחישובים דינמיים. מה שוהפך את העובודה למעניינת ומאתגרת CFDעושה חישובי חוזק ו 

 

yossiw@bsel.co.il 

 

 . ומהנדסים ללא ניסיון וסטודנטים שילמדו את המקצוע אצלינ מחפשים
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 מ "נישה הייטק בע

 

 ם חברת ההשמה המובילה בישראל לתחומי הייטק, קלינטק, ביוטק ופיננסי

 

adira@nisha.co.il 

 

 לנישה הייטק דרוש /ה סורסר /ית 

 .שיבה מחוץ לקופסאלחברת השמה מובילה בתחומה דרוש /ה סורסר /ית עם ח

 ,השתלבות בצוות גיוס ואחריות באיתור מועמדים רלוונטים, הרחבת מאגר מועמדים

 .פיתוח מקורות גיוס ובניית פייפ מועמדים למשרות טכנולוגיות

 .חובה - דרישות: חשיבה מחוץ לקופסא 

 .נסיון בפיתוח מקורות גיוס

 .ידע בעולם הטכנולוגי

 .ן המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחדיתרו  -ידע בתוכנות רלוונטיות 

 

 Recruitment Coordinator מתאם /ת גיוס

 ?מחפש/ת דריסת רגל ראשונה בעולם הגיוס הטכנולוגי 

 !בואו לגדול איתנו

 קבוצת נישה פותחת דלת לסטודנטים/יות ובוגרים/ות 

 .למי שיש תשוקה גדולה לעולם הגיוס ומשאבי האנוש

 !טכנולוגי לחברות הכי נחשבות בשוק בתחום ההייטקתרכשו ניסיון בתחום הגיוס ה 

 .דרישות: סטודנטים/יות או בוגרים/ות לתואר רלוונטי

 ,עדיפות לזמינות למשרה מלאה

 .המשרה בקרית שדה התעופה המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד

mailto:adira@nisha.co.il


 תנס טכנולוגיו

 

 

עובדים   3000 -הינה חברת שירותי מערכות וטכנולוגיות מידע מהמובילות בישראל, עם מעל ל  (Ness)נס

אצלנו תמצאו עולם שלם של הזדמנויות המתאימות לכל שלב בקריירה   .ומאות לקוחות מכלל מגזרי התעשייה

ים גדולים, מעניינים  אפשרויות פיתוח קריירה ופיתוח מקצועי, גיוון ועניין, השתלבות בפרויקט -שלכם 

אנחנו מגייסים למגוון רחב של תפקידים   .ומשמעותיים במאות ארגונים מכל המגזרים ובחזית הטכנולוגיה

ורבים אחרים, ומזמינים אתכם להצטרף    SAPבתחומי פיתוח והנדסת תוכנה, בדיקות והבטחת איכות, יישום

 !אלינו

 

tech.co.il-natasha.pinto@ness 

 

 .דרוש/ה רפרנט/ית מערכת מידע NESS -ל

 .כולל מיפוי וניתוח תהליכי עבודה, אפיון דרישות וניתוח מערכות מידע   התפקיד

 .כמו כן ביצוע פיתוח ובדיקת מערכות, יישום, תמיכה והדרכת משתמשים

 .משרה מלאה, באזור השרון 

 

 :דרישות

 .חובה -בוגר/ת תואר בהנדסת תעשיה וניהול עם התמחות מערכות מידע 

 .יתרון משמעותי  -שים ניסיון בהטמעת מערכות וליווי משתמ

 .יתרון -היכרות עם מערכות רפואיות 

 

מ לשם פניה עתידית  "ידוע לך כי בהעברת קורות החיים הנך נותן את הסכמתך לשמירתם בחברת נס א.ט בע *

   אליך 

  -קורות חיים ניתן לשלוח לכתובת המייל

jobs2@ness-tech.co.il 

 ."אוניברסיטת תל אביב" יש לציין בנושא המייל

 

 

 .ש"דרוש/ה מהנדס/ת או NESS -ל

 .התפקיד כולל בנייה וייעול תהליכי עבודה, אפיון צרכים ופיתוח פתרונות אפשריים, תוך ראייה ארגונית רחבה

 .משרה מלאה, בעפולה

 

 :דרישות

 .חובה -תואר ראשון בהנדסת תעשיה וניהול עם התמחות במערכות מידע 

 .חובה - Office שליטה בתוכנות

 

מ לשם פניה עתידית  "ע לך כי בהעברת קורות החיים הנך נותן את הסכמתך לשמירתם בחברת נס א.ט בעידו *

   אליך 

  -קורות חיים ניתן לשלוח לכתובת המייל

jobs2@ness-tech.co.il 

 ."אוניברסיטת תל אביב" יש לציין בנושא המייל

 

 

 ?זמינ/ה לעבוד במשמרות? בעל/ת ניסיון בתחום המחשוב 

  .רוש/ה תומכ/ת מחשוב לעבודה בסביבה מאתגרתד NESS -ל

 .המשרה כוללת טיפול בתקלות חומרה ותוכנה ותחזוקת ציוד היקפי

 .משרה חלקית במשמרות, ברמת גן
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 :דרישות

 .חובה -ניסיון בתמיכת משתמשים 

 .חובה -נכונות לעבודה במשמרות ערב ולילה, הכוללות משמרות בסופי שבוע 

 .חובה -בשבוע  משמרות  3-4 -זמינות ל

 

מ לשם פניה עתידית  "ידוע לך כי בהעברת קורות החיים הנך נותן את הסכמתך לשמירתם בחברת נס א.ט בע *

   אליך 

  -קורות חיים ניתן לשלוח לכתובת המייל

jobs2@ness-tech.co.il 

 ."אוניברסיטת תל אביב" יש לציין בנושא המייל

 

 .סת/ הנדסאות בתחום החומרה למשרה התחלתית ומאתגרתדרוש/ה בוגר/ת או סטודנט/ית להנד Ness -ל

התפקיד כולל מתן פתרון ראשוני לתקלות טכניות, תפעול ציוד מורכב ומשולב תוכנה וחומרה, הרצות בדיקות  

  .חומרה וניתוחן

 .ועוד Scope, Spectrum analyzer :כמו כן, שימוש במכשור מתקדם כגון

 .משרה חלקית במשמרות, בחיפה

 

 :תדרישו

  .חובה -בוגר/ת או סטודנט/ית להנדסת/ הנדסאות אלקטרוניקה/ חומרה/ מכונות/ מכטרוניקה 

 .חובה -אנגלית ברמה גבוהה 

 .יתרון משמעותי -ניסיון בתחום האלקטרוניקה )אזרחי/ צבאי( 

 

ידית  מ לשם פניה עת"ידוע לך כי בהעברת קורות החיים הנך נותן את הסכמתך לשמירתם בחברת נס א.ט בע *

   אליך 

  -קורות חיים ניתן לשלוח לכתובת המייל

jobs2@ness-tech.co.il 

 ."אוניברסיטת תל אביב" יש לציין בנושא המייל

 

 



 ( Nessנס )
 

 

  4000 -( הינה חברת שירותי טכנולוגיות המידע והדיגיטל מהמובילות והגדולות בישראל, עם כNess)נס 
עובדים ומאות לקוחות מכלל מגזרי התעשייה. אצלנו תמצאו עולם שלם של הזדמנויות המתאימות לכל שלב  

ויקטים גדולים, מעניינים  אפשרויות פיתוח קריירה ופיתוח מקצועי, גיוון ועניין, השתלבות בפר  -בקריירה שלכם 
ומשמעותיים במאות ארגונים מכל המגזרים ובחזית הטכנולוגיה. אנחנו מגייסים למגוון רחב של תפקידים  

ורבים אחרים, ומזמינים אתכם להצטרף    SAPבתחומי פיתוח והנדסת תוכנה, בדיקות והבטחת איכות, יישום 
 אלינו! 

 

 

https://www.ness-tech.co.il/ 

 

 :  34242מס' משרה 
 מפתח/ת תוכנה ג'וניור 

 
דרוש/ה מפתח/ת תוכנה ג'וניור שיצטרף לצוות מובחר של מהנדסים בחברה גלובלית ומובילה בתחום   Ness-ל

 המכשור הרפואי. 
התפקיד כולל פיתוח תוכנה בסביבת פיתוח חדשנית, תוך שימוש בטכנולוגיות ובתשתיות פיתוח התוכנה  

 המתקדמות ביותר. 
 משרה מלאה, בטירת כרמל. 

 
 דרישות: 

 חובה.  -תוכנה/ מדעי המחשב/ מערכות מידע   תואר בהנדסת
 חובה.  -אנגלית ברמה גבוהה 

 יתרון.  - Java/ ++Cניסיון קודם בפיתוח 
 

 : 34283מס' משרה 
 כרטיס כניסה לעולם האוטומציה  

השתלבות בתוכנית הכשרה אקסקלוסיבית באחד התחומים הכי חמים   -הנה הזדמנות שלא נפתחת כל יום 
 בשוק התעסוקה! 

 
 שנה,  20 -, המובילה את תחום הבדיקות והבטחת האיכות בישראל זה למעלה מNESSת הבדיקות של  חטיב

מציעה לכם, בוגרי/ות לימודי פיתוח/תוכנה/מערכות מידע, להצטרף לתוכנית הכשרה ייעודית בעולם פיתוח  
 האוטומציה, שנבנתה בהתאם לדרישות התעשיה. 

 
סיביים באופן מקוון וכוללת בתוכה התנסות מעשית, שוות ערך  תכנית ההכשרה אורכת כשלושה חודשים אינטנ
 לניסיון תעסוקתי, ומלווה על ידי מומחים בתחום. 

 
 Nessבסיום ההכשרה תוכלו להשתלב במגוון רחב של פרויקטים בתפקידי פיתוח אוטומציה ב 

 
 

 מה אנחנו מחפשים? 
 חובה.  -בוגר/ת לימודי פיתוח/תוכנה/מערכות מידע 

 חובה. -בציה להשתלב בעולם האוטומציה נכונות ומוטי
 

 : 34472מס' משרה 
 מהנדס/ת תעשייה וניהול 

 בוגר/ת הנדסת תעשייה וניהול ומחפש/ת הזדמנות לצבור ניסיון בתחום? 
 דרוש/ה מהנדס/ת תעשייה וניהול.  NESSלחברת 

בדקים והפצת  התפקיד כולל טיפול ומעקב אחר נהלים וטפסים, בקרה ותיעוד של סקרי סיכונים, תיאום מ
 דו"חות. 

 בנוסף, סיוע בעבודות או"ש במחלקה וריכוז משימות בפעילות שעת חירום. 
 משרה מלאה, באור יהודה.  

 
 דרישות התפקיד: 

https://www.ness-tech.co.il/


 חובה.  -תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול 
 חובה.  -ניסיון עם תחום האו"ש 
 חובה.  - Excelובפרט   Officeשליטה מלאה ביישומי 

 
 34343מס' משרה: 

 רפרנט/ית קמיליון 
 

 בוגר/ת הנדסת תעשייה וניהול ומחפש/ת הזדמנות לצבור ניסיון בתחום מערכות המידע? 
 דרוש/ה רפרנט/ית קמיליון.  NESSלחברת 

 התפקיד כולל עבודה על מערכות רפואיות, ניהול פרויקטים, עבודה מול משתמשים, תחזוקה ושדרוג המערכות. 
 מפתחים, איפיון דוחות של בקרה ומחקר ועוד. בנוסף, איפיון דרישות והעברתן ל

 משרה מלאה, ברחובות.  
 

 דרישות התפקיד: 
 חובה.  -תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול עם התמחות במערכות מידע 

 יתרון.   -ניסיון בהטמעה/ הדרכה/ תמיכת משתמשים 
 יתרון.  -ניסיון בעבודה עם מערכת קמיליון 

 
 בודק/ת מערכות רפואיות: 

 ה מחפש/ת תפקיד עם משמעות וערך מוסף? /האם את
יש לך הזדמנות חד פעמית להכנס לחברה גלובלית המובילה בתחומה ומתמקדת בפיתוח מכשור רפואי  

 מתקדם וחדשני. 
 דרוש/ה בודק/ת מערכות רפואיות.    NESS-ל

 תוכנה.  -התפקיד כולל ביצוע בדיקות על מערכות רפואיות בסביבה משולבת חומרה
 ון וכתיבת מסמכי בדיקות, הרצות, פתיחת באגים ותקשורם מול גופי הפיתוח בחברה. כמו כן, תכנ

 משרה מלאה, בטירת הכרמל. 
 

 דרישות: 
 חובה.  -תואר ראשון בהנדסה ביו רפואית 

 חובה.  -אנגלית ברמה גבוהה 
 . יתרון משמעותי  -ניסיון בביצוע בדיקות על מערכות מולטידיספלינאריות, ובפרט מערכות רפואיות 

 
 סטודנט/ית להנדסה: 

 דרוש/ה סטודנט/ית למשרת בדיקות תוכנה בתחום המכשור הרפואי.  NESS -ל
 התפקיד כולל תכנון וכתיבת מסמכי בדיקות, הרצות, פתיחת באגים ועבודה מול גופי הפיתוח בחברה. 

 עבודה על מערכות רפואיות חדשניות בסביבה המשלבת חומרה ותוכנה. 
 רמל. משרה במשמרות, בטירת הכ 

 
 דרישות התפקיד: 

 חובה.  -סטודנט/ית לתואר ראשון בהנדסה )יתרת לימודים של שנה לפחות( 
 חובה.  -אנגלית ברמה גבוהה 

 יתרון משמעותי.   -ניסיון בבדיקות על מערכות מורכבות 
 

 



 ד נתן רפואה שיקום וסיעו

 

   1989נפתחה בשנת  -חברת נתן 

  .שלישי ותחום בריאות הנפש בקהילה בתחום הסיעוד והגיל

   היא לשפר איכות חיים -מטרת העל של החברה 

  . גם של הגיל השלישי וגם של המשתקמים ובני המשפחות 

  : מגוון רחב של אנשי מקצוע אנו מעסיקים

   עובדים סוציאלים/אחיות/גרונטולוגים/ מרפאים בעיסוק/טיפול באומנויות

 החל מנוף הגליל בצפון ועד אילת  -לחברה פריסה ארצית של סניפים 

 

Efrat@nathan.co.il 

 

משרה   -מיצוי זכויות הקשיש בקהילה   -עוס/אחות/מרפא בעיסוק  בתחום הגיל השלישי- 1000-משרה 

   המשלבת ביקורי בית ועבודה משרדית . רשיון נהיגה חובה

 ! מעניקים הדרכה מלאה +רכב חברה

 

 5001משרה 

כולוגיה,בריאות נפש  בתחום בריאות הנפש בקהילה : עוס,מרפא בעיסוק,תואר שני בפסי -רכז חונכות סומכות 

 קהילתית 

  . רשיון נהיגה חובה -העובדים עם המשתקמים בקהילה  -הדרכה של החונכים 

 

   מדריך שיקום :סטודנטים - 5003משרה 

 9-19זמינות בין השעןת  -עבודה בדיור המוגן בתחום בריאות הנפש למשתקמים בקהילה 

מתאים במיוחד   -מעניקים הדרכה מלאה  ותיאום שעות ספציפי יעשה מול המועמד .-המשרה גמישה 

  . ניתן לקבל המלצה לתואר שני -למתעניינים בתחום 

 

שעות שבועיות.   8חונך בתחום בריאות הנפש בקהילה:סטודנטים. משרה גמישה החל מ  - 5005משרה 

 ! הדרכה מלאה 

 

 

  jobs@nathan.co.i קורות חיים לכל המשרות יש לשלוח בציון מספר המשרה ל

 

mailto:Efrat@nathan.co.il
mailto:jobs@nathan.co.i


 וסיסק

 

We connect everything: people, processes, data, and things. We innovate everywhere, taking 

bold risks to shape the technologies that give us smart cities, connected cars, and handheld 

hospitals. And we do it in style with unique personalities who aren’t afraid to change the way 

the world works, lives, plays and learns.  

 

We are thought leaders, tech geeks, pop culture aficionados, and we even have a few purple 

haired rock stars. We celebrate the creativity and diversity that fuels our innovation. We are 

dreamers and we are doers.  

 

#We Are Cisco 

 

yyaacobo@cisco.com 

 

Israel/1341336-Caesarea-Intern-Engineer-/Softwarehttps://jobs.cisco.com/jobs/ProjectDetail 

 

 

-Intern-Engineer-Hardware-development-https://jobs.cisco.com/jobs/ProjectDetail/ASIC

positions/1341342-multiple 

 

 

 

mailto:yyaacobo@cisco.com
https://jobs.cisco.com/jobs/ProjectDetail/Software-Engineer-Intern-Caesarea-Israel/1341336
https://jobs.cisco.com/jobs/ProjectDetail/ASIC-development-Hardware-Engineer-Intern-multiple-positions/1341342
https://jobs.cisco.com/jobs/ProjectDetail/ASIC-development-Hardware-Engineer-Intern-multiple-positions/1341342


 סמסונג 
 
 
 

 PHD -בוגרים
-careers.co.il/careers/co/advanced-https://samsung

researcher/all/-ai-applied-sensor/01.522/senior 
  

 סטודנטים 
-architect-41.B27/vlsicareers.co.il/careers/co/memory/-https://samsung

student/all/ 
 

https://samsung-careers.co.il/careers/co/advanced-sensor/01.522/senior-applied-ai-researcher/all/
https://samsung-careers.co.il/careers/co/advanced-sensor/01.522/senior-applied-ai-researcher/all/
https://samsung-careers.co.il/careers/co/memory/41.B27/vlsi-architect-student/all/
https://samsung-careers.co.il/careers/co/memory/41.B27/vlsi-architect-student/all/


 עיריית פתח תקוה

 

 ?מחפשים אתגר ועניין בעיר דינאמית , מתחדשת ומלאת אתגרים 

 .מערכת החינוך הגדולה, המבוססת והמשקיעה בעיר פתח תקוה קולטת חברים/ות חדשים לצוותים המובילים

 .חטיבות ותיכונים שמחכים לכם   23בתי ספר יסודיים ו 38בעיר  

 

תלמידי חטיבות ותיכונים יקבלו יחס אישי   16,532תלמידי יסודי ו   20,173ג "בשנת הלימודים הקרובה תשפ

 .ומסלול ייחודי כדי להצליח בדרך שלהם

 

בואו להיות חלק מהחוויה הייחודית עם ליווי, תמיכה וסיוע מקצועי והתאמה לתחום ולמסלול הייחודי שלכם/ן  

 .בהוראה 

 

yifahsh@ptikva.org.il 

 

   עיריית פתח תקוה מחפשת לשורותיה מורות ומורים איכותיים

 מחנך/מחנכת יסודי, מורה מקצועי/ת יסודי, מחנך/מחנכת על יסודי, מורה מקצועי/ת על יסודי 

  yifahsh@ptikva.org.il  מייל למשלוח קורות חיים

 

mailto:yifahsh@ptikva.org.il
mailto:yifahsh@ptikva.org.il


 עיריית תל אביב יפו

 

עובדים ועובדות. מינהל   5000  -מינהל החינוך של עיריית תל אביב, הינו המינהל הגדול ביותר בעירייה, ומונה כ

  .החינוך מפעיל צוותי חינוך מגוונים בגני הילדים ובבתי הספר בכל רחבי העיר

ת לסטודנטים, ומאפשרות עשייה חינוכית ואנושית משמעותית, כבר בזמן  קיימות מספר משרות אשר מתאימו 

 .הלימודים. עם סיום הלימודים, ניתן להשתלב במשרות החינוכיות, וכן במשרות נוספות אשר נפתחות בעירייה

 

aviv.gov.il-cv_edu1@mail.tel 

 

ימים בשבוע, שעות הבוקר( מתאימה לסטודנטים/ות    6-ל 2משרת שילוב ילד או ילדה בגן או בבית הספר )בין 

מדובר בליווי הילד או הילדה במסגרת החינוכית לאורך יום הלימודים. ליווי כזה נעשה מסיבה   - או בוגרים/ות

בריאותית, כמו אלרגיה מסכנת חיים או מחלה, או מסיבה רגשית, כמו ילד על הספקטרום האוטיסטי בתפקוד  

ומאפשרת שילוב עם ימי לימודים. אין   גבוה, או ילד עם צרכים רגשיים. זוהי משרה גמישה, בין יומיים לשישה,

צורך בידע קודם או היכרות עם עולם החינוך, אך יש צורך בלב גדול, סבלנות, רגישות, גישה חינוכית, ויכולת  

קרן השתלמות, קופת גמל, ביטוחי בריאות ועוד ועוד הטבות של   .ליצור קשר משמעותי עם ילד/ה לאורך זמן

  .ארגון העובדים

 cv_edu1@mail.tel-aviv.gov.il - ח לשלוח ל"קו

 

משרה אשר מהותה מתן שירות אדמיניסטרטיבי לצוות בית הספר   –משרת מזכירות בבית ספר )משרה מלאה( 

(.  7:00-7:30וחצי שעות ביום(. תחילת עבודה בשעות הבוקר המוקדמות ) 8ולתלמידים. זוהי משרה מלאה ) 

  .מל, ביטוחי בריאות ועוד ועוד הטבות של ארגון העובדיםקליטה כעובד.ת עירייה, קרן השתלמות, קופת ג 

 cv_edu2@mail.tel-aviv.gov.il - ח לשלוח ל"קו

 

משרת סיוע במסגרות החינוכיות של   - סיוע בגני הילדים ובבתי הספר לחינוך מיוחד )משרה חלקית או מלאה(

(. סיוע לצוות החינוכי בעבודה השוטפת  ילדים 8-10החינוך המיוחד בעיר תל אביב יפו. מדובר בקבוצות קטנות )

  - aviv.gov.il-cv_edu1@mail.telח לשלוח ל"עם הילדים. קו

 

 

mailto:cv_edu1@mail.tel-aviv.gov.il
mailto:cv_edu1@mail.tel-aviv.gov.il


 'פאהן קנה ושות

 

יושבים  ,GRANT THORNTON רשת בינלאומיתבגודלה בארץ והחברה ב   6-הפירמה ה ,'פאהן קנה ושות

א,במשרדינו מגוון מחלקות בתחומי ביקורת חיצונית,מיסים ויעוץ כלכלי כאשר בכל מחלקה יש צוות ייעודי  "בת

 !לאשכול שלה

 

ayelet.schwartz@il.gt.com 

 

 דרוש/ה סניור/ית לתחום הביקורת לפירמה בינלאומית 

 .דרוש /ה רואה/ת חשבון לתחום הביקורת 'לפאהן קנה ושות

 .רה מלאה העבודה במש

 .שנים לפחות 2-3דרישות:ניסיון תעסוקתי במחלקת הביקורת של 

 .חובה  -לאחר מעבר של מבחני מועצה

 .(IFRS) ידע בתקינה בינלאומית

 .בעל/ת ניסיון בחברות פרטיות גדולות

 .יהווה יתרון  -בעל/ת ניסיון בחברות ציבוריות

 .יכולת לימוד עצמאית, יכולת עבודה בצוות 

 .עבודה מיידית זמינות לתחילת

 ayelet.schwartz@il.gt.com:ח למייל"שליחת קו

 

 !בוא/י להתמחות אצלנו 

 בגודלה בארץ החברה ברשת בינלאומית מחפשת אותך  6-הפירמה ה

 !למגוון מחלקות המוצעות בפנייך, כל מה שנשאר זה רק לבחור

 .מועצה ניתן להתחיל תהליך ולשריין מקום שהוא כמו משפחה להתמחות לאחר מבחני**

 :דרישות

 .ראש גדול,רצון ללמוד,להתפתח ולצבור ניסיון

 .מוטיבציה לעבודה צוותית ועצמאית

  ayelet.schwartz@il.gt.com:ח אל"לתחילת תהליך המיום יש לשלוח קו

 

 

 .דרוש /ה סניור /ית לתחום המיסים 'לפאהן קנה ושות

 :באשכול המיסים תוכלו להינות מהמחלקות הבאות

 .,בינלאומי ומחירי העברהמיסוי ישראלי

 :דרישות

 .ניסיון תעסוקתי בתחום המיסוי הישראלי של שנה ומעלה

 .ח חובה"תעודת רו

 .ד יהווה יתרון"תעודת עו

 .שליטה בשפה האנגלית

 .יכולת לימוד עצמאית, יכולת עבודה בצוות 

 .מידית -זמינות לתחילת עבודה 

 .נא לציין ציפיות שכר

 .ים כאחדהמשרה מיועדת לנשים ולגבר

 ayelet.schwartz@il.gt.com:ח למייל"שליחת קו

mailto:ayelet.schwartz@il.gt.com


 פרומתאוס 
 

מעניקה ייעוץ כלכלי ופיננסי על כל גווניו לחברות ציבוריות הנסחרות במדדים מובילים בבורסות  פרומתאוס 
בישראל ובחו”ל, חברות פרטיות מובילות, חברות טכנולוגיה והזנק. • פרומתאוס מלווה חברות, יזמים, וארגונים  

, ליווי וייעוץ בעסקאות כמו  במהלכים העסקיים והאסטרטגיים המשמעותיים ביותר כדוגמת: הכנת הערכות שווי
מיזוגים ורכישות, חוות דעת לבתי משפט, בניית תכניות עסקיות, ייעוץ להנהלה ולדירקטוריונים ועוד. לקוחותינו  

נותנים אמון בצוות המומחים, המחזיק בידע ורקורד של עשרות שנים בתחום.  • פרומתאוס חברה 
-פירמות ובהן כ  50ברחבי העולם בשיתוף פעולה עם   מדינות 60-הבינ"ל, הפועלת ביותר מ  VRGבקבוצת 
 מומחים.   1,300

 

 

https://pfa.co.il 

 

 

 אנליסט 
 תיאור התפקיד: 

בעבודה מול הנהלה  במסגרת התפקיד תתמקצעו ותחשפו לסוגיות עסקיות וכלכליות מורכבות, ותיקחו חלק 
בכירה של חברות במגוון ענפי משק. התפקיד כולל ביצוע פרויקטים של הערכות שווי, מעורבות בתהליכי מימון,  

אפים מובילים במשק, חוות דעת כלכליות לבתי משפט, ביקורת חקירתית, מעורבות  -ליווי כלכלי של סטארט
רכבים אחרים הנדרשים להנהלות לקוחותינו בצמתי  ( וניתוחים כלכליים מו M &Aבתהליכי מיזוגים ורכישות )

 החלטה מרכזיים. 
 

 דרישות התפקיד: 
 בוגר/ת תואר ראשון בכלכלה/ מנע”ס/ חשבונאות בממוצע ציונים גבוה ממוסד אקדמי מוביל. 

 . 700-יתרון לבעלי פסיכומטרי גבוה מ
 ידע בשוק ההון. 

 שליטה מלאה ביישומי אופיס וידע נרחב באקסל. 
 ח מעולה בכתב ובעל פה בעברית ובאנגלית. יכולת ניסו

 יכולת אנליטית גבוהה והבנה עסקית. 
 יכולת עבודה עצמאית וכחלק מצוות. 

 אנליסט בכיר 
 תיאור התפקיד: 

במסגרת התפקיד תחשפו לסוגיות עסקיות ומימוניות מורכבות ותיקחו חלק בעבודה מול הנהלה בכירה של  
- צוע והובלה של פרויקטים של הערכות שווי, ליווי כלכלי של סטארטחברות במגוון ענפי משק. התפקיד כולל בי

(  M &Aאפים מובילים במשק, חוות דעת כלכליות לבתי משפט, ביקורת חקירתית, תהליכי מיזוגים ורכישות )
 וניתוחים כלכליים מורכבים אחרים הנדרשים להנהלות לקוחותינו בצמתי החלטה מרכזיים. 

 
ועבודה יחידנית: בניית מודלים פיננסים, הכנת תכניות עסקיות, ביצוע אנליזות  העבודה משלבת עבודה בצוות  

 עסקיות ופיננסיות וכן פגישות וקשר שוטף עם לקוחות. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pfa.co.il/


 
 
 

 דרישות התפקיד: 
ניסיון במגזר הייעוץ ו/או השירותים הפיננסיים כגון פירמות רואי החשבון המובילות ו/או משרדי עורכי הדין  

 בעבודה אינטנסיבית מול לקוחות מגוונים. הגדולים, המתאפיינים 
 בוגרים מצטיינים של תואר ראשון במינהל עסקים, כלכלה, חשבונאות או משפטים. 

 . 700-יתרון לבעלי פסיכומטרי גבוה מ
 ידע נרחב באקסל, כולל היכרות עם נוסחאות פיננסיות. 

 הבנה עסקית וראיה אסטרטגית. 
 חים כלכליים שונים. הבנת ויכולת קריאת דו”חות כספיים וניתו
 יכולת הובלה ועבודה בצוות ובתנאי לחץ. 

 יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסה. 
 יכולת ניסוח מעולה בכתב ובעל פה באנגלית ובעברית. 

 נכונות לעבודה מאומצת ומאתגרת במודל היברידי המשלב עבודה ובית. 
 מנג’ר 

 תיאור התפקיד: 
וון ענפי משק. התפקיד כולל הובלה של צוותים וביצוע  הובלת תהליכים מול הנהלה בכירה של חברות במג

אפים מובילים במשק, חוות דעת כלכליות  -פרויקטים מורכבים בתחום הערכות שווי, ליווי כלכלי של סטארט 
( וניתוחים כלכליים מורכבים אחרים הנדרשים  M&Aלבתי משפט, ביקורת חקירתית, תהליכי מיזוגים ורכישות )

 צמתי החלטה מרכזיים. להנהלות לקוחותינו ב
 

 דרישות התפקיד: 
ניסיון נרחב בביצוע הערכות שווי וחוות דעת כלכליות מאחד ממשרדי הייעוץ המובילים או פירמות רואי החשבון  

 המובילות, עבור לקוחות מגוונים. 
 בוגרים מצטיינים של תואר ראשון במינהל עסקים, כלכלה, חשבונאות או משפטים. 

 . 700-רי גבוה מיתרון לבעלי פסיכומט 
 ידע נרחב באקסל, כולל היכרות עם נוסחאות פיננסיות. 

 הבנה עסקית וראיה אסטרטגית. 
 הבנת ויכולת קריאת דו”חות כספיים וניתוחים כלכליים שונים. 

 יכולת עבודה בצוות ובתנאי לחץ. 
 יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסה. 

 יכולת ניסוח מעולה בכתב ובעל פה באנגלית ובעברית. 
 ונות לעבודה מאומצת ומאתגרת במודל היברידי המשלב עבודה ובית. נכ

 



 סקיידנ

 

קיידנס היא החברה המובילה בעולם התכנון האלקטרוני, עם יותר משלושים שנות ניסיון מומחיות בתחום  

  .IP -התוכנה החישובית. החברה מסתמכת על אסטרטגיית תכנון מערכות חכמה בכדי לספק תוכנה, חומרה ו

 .לקוחות קיידנס הן חברות מובילות ביותר בעולם

 

elinor@cadence.com 

 

  -  https://cadence.wd1.myworkdayjobs.com/en -software engineer student-משרת סטודנט

US/External_Careers/job/PETAH-TIKVA/Student-Software-Engineer_R36910-2 

 

  - en/https://cadence.wd1.myworkdayjobs.com-משרה לבוגרים

US/External_Careers/job/PETAH-TIKVA/Software-Engineer-II_R35775-1 

 

   שליחת קורות חיים למייל

il@cadence.com-jobs  

 

mailto:elinor@cadence.com
https://cadence.wd1.myworkdayjobs.com/en-
https://cadence.wd1.myworkdayjobs.com/en-
mailto:jobs-il@cadence.com


 רפאל 
 

 אוטומציה  לפיתוח סטודנט/ית 
 :התפקיד  על   קצת: משרה תיאור 

 
 אינטגרציה  וכלי  מידע להנגשת כלים   פיתוח

 
 אוטומטים  בדיקה כלי  ושיפור   פיתוח

 
  :מחפשים אנחנו מה
 

 תכנה הנדסת /  המחשב למדעי סטודנט/ית 
 

 ליומיים  זמינות  שנתיים,  של  לימודים יתרת
 

  תכנות  או;ניסיון  קהאלגוריתמי או   נתונים ובמבני  תכנות בשפת אחד   קורס לפחות  של  רקע
 .קודם

 
 : SQL , C C++/ , Pythonתכנות  בשפות רקע

 
  

 
 ?אלינו  להצטרף  לך כדאי למה

 
  .הטכנולוגיה בחזית התכנה בתחום  מובילים ופיתוח  אוטומציה לצוות  בצמוד  עבודה

 
 ייחודי  וערך טווח ארוכי  בפרוייקטים  משמעותית עשייה

 
  המדינה לבטחון וערכית משמעותית עשייה

 
 וממוקדים קטנים  עבודה  צוותי

 
 .ולמידה עשייה ומקדמת דינמית עבודה סביבת

  
  
  

 
 
 



 
   מכונות   הנדסת  לתחום  סטודנט/ית 

 ;התפקיד  על   קצת: משרה תיאור 
 

  שינויים  ביצוע  מוצר,  עצי  ניהול שרטוטים,  ותיקון יצירה תכן,  בתהליכי תמיכה כולל התפקיד 
 . ועוד  הנדסיים

 
 . וכדומה אופטיים   רכיבים  אלקטרוניים, ורכיבים  כרטיסים  מנגנונים,  עם עבודה

 
 מולטידיסיפלינריים  מוצרים  עבור  מתקנים וייצור   פיתוח

 
 הקבוצה מהנדסי עם  צוותית  עבודה

 
 :חפשיםמ אנחנו מה
 

  לפחות  שנתיים  של לימודים יתרת מכונות,  להנדסת סטדונט/ית 
 

 לפחות  בשבוע  יומיים של  לעבודה זמינות
 

  ?אלינו  להצטרף כדאי למה
 

 בתעשייה פרקטי ניסיון  וצבירת מרתקים  פיתוח  בפרוייקטי להשתלב הזדמנות
 

  וטכנולוגית דינאמית בסביבה אביב,   בתל ומחקר פיתוח במרכז  עבודה
 
  המדינה לביטחון ותרומה ייחודית  השפעה  עם  משמעותיים  רוייקטים פ
 



 

 ם שטראוס מי

 

שטראוס מים היא חברה גלובלית, אחת מארבע החברות בקבוצת שטראוס, ותפקידה לספק פתרונות  

 .מתקדמים של פיתוח מערכות סינון, חימום וקירור מים, לשתייה בארץ ובעולם

באמצעות המותג שטראוס מים, המספק לך את   -באנגליה ובסין, ובישראל פעילות החברה מתבצעת בעולם 

 .4מוצרי תמי

 ?אז איך אנחנו נכנסים לתמונה 

אנחנו מזמינים כל אחד ואחת, מצפון ועד דרום להיות חלק מחברה שיוצרת חווית מים ייחודית ונמצאת בחזית  

 .הטכנולוגיה

 .אה מחדש את הדרך בה העולם שותה מיםחברה שהתרבות שלה מקדמת חדשנות ויצירתיות וממצי

 .אנחנו כאן כדי לעשות טוב, זו המהות שלנו כחברה, כאנשים

 .4מחכים לשמוע מכם, שטראוס מים, תמי 
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 ?רוצה לכבוש איתנו את השיא הבא -קניין.ית רכש אסטרטגי.ת לשטראוס מים

 .אלף בתים בישראל 700-פיתחנו את טכנולוגית המים המתקדמת בעולם והכנסנו אותה ליותר מ

 .קניינ.ית האסטרטגי.ת הבא.ה שלנו  -ואנחנו מחפשים אותך

 נו מדברים אם אתם מגיעים מעולם הרכש אתם כבר מבינים על אילו שיאים אנח

 .הדינאמיות, הקצב, האחריות והשותפות הגדולה בפיתוח המוצרים

 .אתם תובילו, תשפיעו, תיצרו ותשנו -אז דמיינו איך זה יהיה לנהל תהליכי מסחר האסטרטגי של מוצרי החברה

התפקיד יתמקד בניהול מסחרי שוטף של ברי המים ושאר מוצרי החברה על מנת לספק לחברה את הנדרש  

 .באיכות, בזמן ובמחיר המיטביים Demand)-ם ל)בהתא

תחומי עיסוק ברכש האסטרטגי הינם: יחידות התפעול והפיתוח, יחידות המוצרים, שיווק, כספים, טכנולוגיות  

 .והמחלקה המשפטית 

 במודל היברידי  -העבודה במשרדי החברה באור יהודה. משרה מלאה

 דרישות 

 חובה  -מנהל עסקים נ / תואר בלוגיסטיקה ורכש/"מהנדס תעו •

 חובה  -שנות ניסיון בקניינות ברכש מכניקה/אלקטרוניקה/פלסטיקה 4-5 •

 חובה  -ניסיון כקניינ.ית אסטרטגי/ ראש צוות רכש בחברה יצרנית •

 חובה -מ וחוזים"ניסיון בניהול מו •

 .יתרון משמעותי -היכרות עם מערכת פריוריטי , ERPניסיון בעבודה בסביבת  •

 שליטה טובה מאוד  -פ("וטפת בשפה האנגלית )כתב ובעהתנהלות ש  •

 .עצמאי.ת ובעל.ת ראייה מערכתית ויכולת ירידה לפרטים •

 .פ עם הממשקים הרלבנטיים"יכולת עבודה בצוות תוך שת •

 :למייל   4118משרה   'ח בציון מס"ניתן לשלוח קו -אז מה דעתך? מעניין? יאללה מחכים לך 
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 !הל.ת שיווק וחווית לקוח לשטראוס מיםמנ

 !להוביל את אסטרטגיית חווית הלקוח ולהיות חלק ממקום שעושה טוב

 :מעיקרי התפקיד

 בנייה והטמעה של תכנית עבודה שנתית ללקוחות קיימים, כולל ניהול תקציב ועמידה ביעדים  •

הלכים התומכים בשיפור חווית  הובלת אסטרטגיית חווית הלקוח של החברה תוך רתימת החברה כולה למ •

 הלקוח 

 שותפות בניהול התוכן והוצאה לפועל של מהלכי שיווק גדולים לחיזוק הנאמנות ושיפור הקשר עם לקוחותינו  •

אחריות מקצה לקצה על כלל התקשורת מול לקוחות קיימים תוך שילוב מסרי וערכי החברה דרך מדיה,   •

 ’מוקדים, מסעות לקוח וכו 

 שירותים חדשים ללקוחות החברה ועבודה מול כלל הממשקים הרלוונטיים השקת מוצרים ו

 דרישות 

 ?ומה חשוב שיהיה לך

mailto:NOA.ZACHARIA@STRAUSS-WATER.COM


 שנים בתפקיד מנהל שיווק  3ניסיון של מעל   •

 הכולל הבנה וידע מעמיקים בחווית לקוח  B2C ניסיון בעבודה מול מגזר פרטי בחברת •

 משמעותי יתרון   –ניסיון בניהול תכנית נאמנות/מועדון לקוחות  •

ניסיון והיכרות עם עולם השירות הדיגיטלי, לרבות הבנה טכנולוגית של הערוצים השונים, חווית משתמש,   •

 יתרון משמעותי  – שירות עצמי וכו’ 

 ולא פחות חשוב עצמאות, פרואקטיביות ויכולת הובלת מהלכים ותהליכים 

 !נשמע מעניין? אנחנו כבר מחכים לך

 :למייל 4084משרה  'ח בציון מס"ניתן לשלוח קו

water.com-Jobs2@strauss 
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 שירות בטחון כללי 

 

שירות הביטחון הכללי הוא  ארגון ממלכתי המופקד על  שמירת ביטחון המדינה. ייעודו,  

  -התשס"ב ,תפקידיו  וסמכויותיו של השירות קבועים  כיום  במסגרת חוק שירות הביטחון הכללי 

 שהינו חוק  פומבי  וגלוי לכל 2002

 https://www.shabak.gov.il/career/jobs/Pages/students.aspxלמשרות נוספות: 

 

.ית למוקד דסקסטודנט  

 ידע וביצועניתוח ועיבוד מידע מודיעיני תוך ראייה אינטגרטיבית, שימוש במאגרי מ
 טיפולים מידיים 

 קביעת סדרי עדיפויות לטיפול

מתן הנחיות אופרטיביות לביצוע לגורמי הסיכול השונים בשירות ומחוצה לו, כנגזרת 
 מתמונת המודיעין 

 מתן מענה לאירועים אג"מיים

 ניהול ממשקי עבודה אפקטיביים עם גורמי האיסוף והסיכול השונים בשירות ומחוצה לו

:דרישות משרה  

 יכולת ניתוח וראייה אינטגרטיבית

 יכולת הבחנה בין עיקר לטפל

 יכולת ביטוי טובה בכתב ובעל פה

 יכולת עבודה בתנאי עומס ולחץ

 גישה טכנולוגית

צוות ומול ממשקים יחסי אנוש טובים, יכולת עבודה ב  

 העבודה במשמרות, כולל סופי שבוע וחגים 

 התחייבות לתפקיד: שנתיים

2022שבועות במהלך חודש ספטמבר  3 -הגיוס מותנה בהכשרה שתימשך כ  

 מקום העבודה: כל הארץ

https://www.shabak.gov.il/career/jobs/Pages/students.aspx


שעות עבודה חודשיות   160-100היקף העסקה:   

 

 

 מפתח טכנולוגיות למידה 

מומחה תוכן וגורמי מקצוע  ניהול פרויקטי פיתוח למידה מתוקשבת מקצה לקצה מול 
 .נוספים

 .העבודה עשויה להתאים גם לסטודנטים/ות

 דרישות משרה

 תואר ראשון או סטודנט/ית לתואר בטכנולוגיות למידה או בעל/ת תואר מעולם ההדרכה

בפיתוח לומדות , משחקים שנתיים ניסיון לפחות , MOOC ,  סרטוני סמן, סרטוני הדרכה
 ועוד 

 ניסיון בכתיבה ופיצוח תוכן 

 אחריות, עצמאות, עמידה בלוחות זמנים, קריאטיביות ויצירתיות 

יתרון  -ניסיון בעבודה מול ממשקי פיתוח  

יתרון  -ובפרט בהדרכת/הנחיית התחום ניסיון בהדרכה  

 :שליטה מלאה בתוכנות

0. PHOTOSHOP , ILLUSTRATOR , STORYLINE- חובה 
1. CAMTASIA - יתרון 

 ידע בפרימייר, אפטר אפקט, פיתוח אתרים, עיצוב ממשקים וחווית משתמש .2
(UI, UX), Unity 'יתרון -וכו  

 תקופת התחייבות: לתקופה של פרוייקט בין שנה לשנתיים

 מקום העבודה: אזור המרכז

שעות חודשיות   120-100היקף העסקה:   

 

 



 שמואל הרופא  
 

 

הינו בית חולים גריאטרי ממשלתי, הממוקם בבאר יעקב. בית החולים מסונף לבית  בית חולים "שמואל הרופא" 
הספר לרפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטת תל אביב.     ייעודו של בית החולים הינו הענקת שירותים רפואיים,  

פלה  סיעודיים ופארא רפואיים איכותיים, ברמה מקצועית גבוהה וביחס אישי לאוכלוסיה המבוגרת באזור הש
ומחוז המרכז, בשגרה ובחירום.   לבית חולים שמואל הרופא חדר מיון משותף עם בית חולים אסף הרופא  

ופועל עימו בשיתוף פעולה בכל התחומים הקליניים.     בבית החולים קיימים שירותי ייעוץ רפואיים רבים  
 ומגוונים  

 

 

https://www.shmuelh.org.il/ 

 

 

 נדרש תואר ורישיון ישראלי לעסוק בפיזיותרפיה.    -משרות פיזיותרפיסטים 
כמו כן קיימות משרות כוח עזר בהן ניתן להתחיל העסקה של עד חצי שנה עד קיום המבחן הממשלתי וקבלת  

 תשובות והמשך ההעסקה יותנה בקבלת רישיון.  

 

https://www.shmuelh.org.il/


 תעשייה אווירית
 

 סטודנטים:
 מלמ, באר יעקב   –סטודנט/ית לאלגוריתמים ועיבוד תמונה  –  118695
 ב"ג נת  -סטודנט/ית לסיוע הנדסי למערכות חשמל   - 118398
 אלתא מערכות, אשדוד – סטודנט/ית למדידות אנטנות  - 117828
 אלתא מערכות, אשדוד  – סטודנט/ית לפיתוח אלגוריתמי עיבוד אות / עקיבה - 113471
 אלתא מערכות, אשדוד  – AIלאלגוריתמי  DATAסטודנט/ית לעיבוד   - 118133

 
 בוגרים/ות ללא ניסיון: 

 אלתא מערכות, אשדוד –מהנדס/ת מערכת תקשורת  -משרה לבוגרים/ות טריים/יות  - 118040
 אלתא מערכות אשדוד -מהנדס/ת אינטגרציה לפיתוח  –משרה לבוגרים/ות טריים/יות  - 117220
 +( 85מצטיינים/ות ללא ניסיון ) בוגרים/ות    – אלתא מערכות, תל אביב  -# Cמפתח/ת  –  118359

 
 בוגרים/ות עם ניסיון: 

 שנה ניסיון   – אלתא מערכות, תל אביב  -# Cמפתח/ת  –  118359
 שנות ניסיון   3  –מבת, יהוד   – C#/Cמהנדס/ת תוכנה ++ -  113738
 שנה ניסיון   –מבת, יהוד  – RTמהנדס/ת תוכנה   -  117048
 ניסיון שנה    –מבת, יהוד   – DevOpsמפתח/ת  –  116575
 שנות ניסיון   3  – מבת, יהוד  –מפתח/ת תוכנה   –  117654
 שנה ניסיון   –מלמ, באר יעקב  –מפתח/ת דרייברים בלינוקס במערכות משובצות  –  114756

 
 

 - כמובן שניתן להיכנס לאתר קריירה שלנו לצפייה בכל המשרות ועבור מידע לסטודנטים 
ps://jobs.iai.co.ilhtt/ 
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