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www.infinitylabs.co.il :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: גנית קפלן

ganit@infinitylabs.co.il :דוא״ל

טלפון: 03-5070274

כתובת: זאב ז'בוטינסקי 1, רמת גן

משרות פנויות

hr@infinitylabs.co.il  -קורות חיים יש לשלוח ל

מידע על החברה

חברת Infinity labs מקבוצת matrix, מגייסת בוגרי/ות תארים ראשון ומעלה בהצטיינות מתחומים שונים וללא ניסיון 

קודם המעוניינים לפתח קריירה משמעותית בתחום הפיתוח תוכנה ולהשתלב במשרות פיתוח מרתקות ועתירות טכנולוגיה 

בחברות מובילות בעולם ההייטק.

טרם תחילת העבודה יעברו המועמדים/ות סדנת הכנה מעשית ואינטנסיבית לפיתוח בת 28 שבועות בה ילמדו יסודות 

פיתוח ונושאים מתקדמים. הסדנה מועברת על ידי אנשי פיתוח בכירים בתעשיית ההייטק ומהווה קרש קפיצה משמעותי 

להשתלבות בפרויקטים מרתקים ומורכבים עתירי טכנולוגיה ומהווה חלופה לשנות הניסיון הראשונות.

.infinity labs ההכשרה על חשבון חברת

דרישות :

בוגרי/ות תואר ראשון ומעלה בעלי/ות ממוצע תואר של 85 ומעלה וציון פסיכומטרי גבוה. 

פקולטות: הנדסה, מדעי המחשב ומדעים מדויקים, מדעי החיים, מדעי המח ומדעי החברה. 

הייטק

Hi-Tech

• מעוניינים/ות להיכנס לעולם ההייטק ולעסוק בתפקידי פיתוח תוכנה? 

טרם תחילת העבודה יעברו המועמדים/ות סדנת הכנה מעשית ואינטנסיבית לפיתוח בת 28 שבועות על חשבון החברה. 

מיועדת: לבוגרי/ות תואר ראשון ומעלה בעלי/ות ממוצע תואר של 85 ומעלה וציון פסיכומטרי גבוה. 
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יריד התעסוקה 
אוניברסיטת תל אביב

www.checkpoint.com :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: ירדן הרשקוביץ  

 yardenh@checkpoint.com :דוא״ל

כתובת: הסוללים 5, תל אביב

• Major Responsibilities

  We are looking for excellent developers, for multiple positions, to work on a variety of security   

  products. We have openings in various platforms, programming languages and different areas   

  such as intrusion prevention, distributed platforms, mobile and applications, products for the end 

  users and more...

  Desired Background

• Talented developers with 0-2 years’ experience in C, C++,Java, C#,  UNIX/NT/Linux

• Graduates from leading universities - an advantage

• Student Software Developer 

  https://careers.checkpoint.com/index.php?m=careers&a=jobs&country_code=IL  

משרות פנויות

צ'ק פוינט חברה ישראלית וגלובלית, מובילה עולמית בתחום אבטחת רשתות ואבטחה מתקדמת בפני איומי סייבר ואחת 

מחברות התוכנה המובילות בישראל. במרכז הפיתוח שלנו בתל אביב עובדים מפתחים שעוסקים בתחומים מגוונים – 

מערכות הפעלה, ארכיטקטורה ותשתיות, מכשירים ניידים וענן, מוצרי ניהול וממשק משתמש, טכנולוגיות רשת, אבטחה 

והצפנה ונושאים רבים אחרים. יכולת התרומה האישית למוצרי החברה כמו גם הקשר הישיר ללקוחות היא גבוהה ומאפשרת 

ללמוד רבות על נושאים טכנולוגיים מתקדמים, תהליכי פיתוח ואפילו על תהליכים עסקיים.

מידע על החברה
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 www.Vayyar.com :אתר אינטרנט

Mor Arbel :איש/אשת קשר

career@vayyar.com :דוא״ל

Avraham Giron, 3, Yehud :כתובת

Vayyar Imaging is the global leader for imaging and sensing with its cutting edge 3D imaging sensor 

technology. Vayyar's exclusive sensors quickly and easily look into objects or any defined volume 

and detect even the slightest anomalies and movements to bring highly sophisticated imaging 

capabilities to many industries. Utilizing a state-of-the-art embedded chip and advanced imaging 

algorithms, Vayyar’s mission is to help people worldwide improve their health, safety and quality of 

life using mobile, low-cost, and safe 3D imaging sensors. 

משרות פנויות

• SW Student, Junior / Students+RCG's / 

• Algo MSc Student, Junior / Students for MSc+ RCG's

ואיאר הדמאה בע“מ

הייטק

Hi-Tech

מידע על החברה
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משרות פנויות

מידע על החברה

יריד התעסוקה 
אוניברסיטת תל אביב

www.tasc-consulting.com :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: מורן החורש

job@tasc-consulting.com :דוא״ל

טלפון: 03-6081688

כתובת: מנחם בגין 132, תל אביב - עזריאלי הבניין העגול

• Financial Analyst, סטודנטים/ות בוגרים/ות לכלכלה/מנע"ס/חשבונאות

• Consulting Intern, סטודנטים/ות מכלל הרקעים

• Business Analyst, בוגרים/ות מכלל הרקעים

חברת TASC Consulting & Capital הינה חברת הייעוץ הגדולה והמבוססת בישראל, ופעילה מעל ל-25 שנה. 

TASC מלווה את ההנהלות הבכירות בחברות והארגונים הגדולים במשק- הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי, ולוקחת 

חלק בצמתי קבלת החלטות עסקיות, במהלכים וברפורמות המשמעותיים ביותר במשק הישראלי.

ובתהליכי  חשיבה  בישיבות  מהשתתפות  החל  הראשון-  מהיום  כבר  הפרויקט  שלבי  בכל  חלק  לוקחים   TASC יועצי 

Brainstorming עם היועצים, המנהלים והשותפים בחברה, דרך איסוף וניתוח מידע וביצוע מחקרים, ועד לגיבוש המלצות 

אופרטיביות ללקוחותינו והצגתן לדרג הניהולי בחברה.
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הייטק

Hi-Tech

www.antelliq.com/innovation :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: רינת עמר 

rinat.amar@scrdairy.com :דוא״ל

כתובת: המלאכה 18, נתניה

• Java Developer 

• QA Engineer 

• Automation QA Engineer

• Xamarin Developer

משרות פנויות

מידע על החברה

Antelliq is the world’s leading animal intelligence group, providing world-class devices for animal 

identification and tracability, pioneering monitoring solutions, and delivering cloud and smart data 

products and services. The group has been active in this industry for over 60 years and employ over 

1,900 people worldwide under 4 main brands: Allflex, SCR, Sure Petcare & Biomark. Leveraging decades 

of R&D experience across many markets, technologies and species, we’re always inventing new ways to 

look after the health and well-being of animals. Intelligence connecting animals and people.
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יריד התעסוקה 
אוניברסיטת תל אביב

www.shaldor.com :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: שקד גלעד

טלפון: 03-6844607

Jobs@shaldor.com :דוא״ל

כתובת: הארבעה 17 )מגדל המילניום(, תל אביב

מידע על החברה

שלדור הינה חברת הייעוץ המובילה בישראל לאסטרטגיה עסקית. באמצעות תובנות יצירתיות, מתודולוגיות מתקדמות ומחקר 

מעמיק, שלדור מסייעת להנהלות בכירות של חברות וארגונים מובילים בארץ ובעולם, ממגוון רחב של ענפים, להתמודד עם 

אתגרים מורכבים ולהוציא אל הפועל מהלכים עסקיים פורצי-דרך. דרך משרות מלאות והתמחויות קיץ, אנו מציעים לבוגרים 

וסטודנטים שאפתנים, הישגיים ובעלי יכולות אנליטיות גבוהות במיוחד - ממגוון רקעים אקדמיים - להשתלב בעבודה ייחודית, 

מורכבת ומאתגרת, המאפשרת ביטוי עצמי נרחב והשפעה מיידית.

רוצה לאתגר את עצמך מחוץ לגבולות הקיוביקל / המעבדה? מקומך איתנו.

משרות פנויות

• תוכנית התמחות קיץ ייחודית– מיועדת לסטודנטים/ות בשנת הלימודים הלפני אחרונה 

shaked@shaldor.com :כתובת למשלוח קו"ח ולכל שאלה  

• משרת אנליסט/ית עסקי/ת – מיועדת לבוגרי/ות תואר ראשון / סטודנטים/ות לקראת סיום  

shaked@shaldor.com :כתובת למשלוח קו"ח ולכל שאלה  

• משרת יועץ/ת – מיועדת לבוגרי/ות MBA / בוגרי/ות תואר ראשון / שני בעלי/ות ניסיון תעסוקתי רלוונטי

shaked@shaldor.com :כתובת למשלוח קו"ח ולכל שאלה  

SH  LDOR
F r o m  I n s i g h t  t o  I m p a c t
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הייטק

Hi-Tech

www.solaredge.com :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: סוזי דהן

solaredge.jobfair@applynow.io :דוא״ל

כתובת: המדע 1, הרצליה פיתוח

אנרגיה,  אופטימיזציה חדשנית להמרת  ישראלית, שפיתחה טכנולוגית  הינה חברה  סולאראדג' טכנולוגיות  חברת 

הכוללת מערכת ניטור ובקרת ביצועים של כל אחד מהקולטים הסולאריים. 

חברת סולאראדג' טכנולוגיות הוקמה בשנת 2006 ומאז מוצרי החברה מותקנים בהתקנות ביתיות, על גגות מבנים 

חקלאיים ותעשייתיים ובשדות סולארים מעל 120 מדינות ברחבי העולם. 

בינלאומית-טכנולוגית, בגדילה מתמדת, מובילה בעולם בתחום טכנולוגית  אנחנו מזמינים אותך להצטרף לחברה 

בקידום  מהותי  חלק  ולהוות   ,2015 שנת  מאז  בארה"ב  בבורסה  נסחרת  אשר  סולאריות  למערכות  האופטימיזציה 

פתרונות לאנרגיה ירוקה, לעתיד טוב יותר.

מידע על החברה

משרות פנויות

• Analog R&D Engineer -Junior/Graduates of Electrical Engineering / CV

  solaredge.4C.90B@applynow.io

• Product Analyst//3rd year Computer Science or 4th year Electrical Engineering

  Student/solaredge.F5.B0F@applynow.io

• Analog Engineer - Graduate position - solaredge.hwengineer@applynow.io

• Digital Hardware Engineer /Graduates of Electrical Engineering/solaredge.digital@applynow.io

• Hardware Power Engineer/Graduates of Electrical Engineering or last Semester  

  solaredge.powerenginnermaster@applynow.io

• Hardware Technician/Electrical Engineering students 

  solaredge.masterhwtech@applynow.io
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יריד התעסוקה 
אוניברסיטת תל אביב

www.redhat.com :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: עידו גייזלר

igaizler@redhat.com :דוא״ל

כתובת: דרך ירושלים 34, רעננה

At Red Hat  we connect an innovative community of customers, partners and contributors to deliver 

an open source stack of trusted, high-performing solutions. We offer cloud, Linux, middleware, 

storage, and virtualization technologies. Together with award-winning global customer support, 

consulting, and implementation services. Red Hat is a rapidly growing company supporting more 

than 90% of Fortune 500 companies.

מידע על החברה

• Quality Engineering – Internship )Student position(

  The Red Hat Quality Engineering team is looking for a software Quality Engineer Intern to join  

  us  In this role You will be responsible for evaluating product functionality, extending our  

  existing test automation framework and implementing new open source tools to verify the 

  quality of Red Hat solutions.

• Software Engineer – Internship )Student position(

  The Red Hat Engineering team is looking for a Software Engineering Intern to join  us. You'll   

  work as a part of a geographically distributed team and you'll collaborate  with multiple Red Hat 

  engineering teams and open source communities around the globe.

משרות פנויות
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הייטק

Hi-Tech

www.varonis.com :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: עינת יהושע

eyehoshua@varonis.com :דוא״ל

כתובת: אריה שנקר 7, הרצליה

Varonis Systems is the leader in unstructured and semi-structured data governance software, 

which is any human generated data that is within a company’s environment. Our goal is to 

protect company’s most sensitive information from insider threats and cyberattacks. We 

do this by allowing organizations to analyze, secure, manage, and migrate their volumes of 

unstructured data. 

מידע על החברה

משרות פנויות

• junior software engineer

מיועדת לסטודנטים/ות /בוגרים/ות 

  il-recruiting@varonis.com כתובת למשלוח קו"ח  

• junior fp&a analyst

 il-recruiting@varonis.com כתובת למשלוח קו"ח  
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יריד התעסוקה 
אוניברסיטת תל אביב

 www.outbrain.com :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: קרן אייזנברג

 keizenberg@outbrain.com :דוא״ל

כתובת: אריה רגב 6, נתניה 

Since 2006 Outbrain has been developing a content discovery platform, guided by a single 

mission: to help people discover content that they can trust to be interesting, relevant and 

timely. Today our recommendations reach hundreds of millions of users across a global list of 

premium media properties.

מידע על החברה

משרות פנויות

• Junior Java Developer, בוגרים/ות, jobs-il@outbrain.com

• Bi Student, סטודנטים/ות, jobs-il@outbrain.com
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הייטק

Hi-Tech

www.mobileye.com/careers :אתר אינטרנט

Yaki Sicron :איש/אשת קשר

Recruitment_Mobileye@mobileye.com :דוא״ל

כתובת: הרטום 13 הר חוצבים, ירושלים

Mobileye is the global leader in the development of computer vision and machine learning, data 

analysis, localization and mapping for Advanced Driver Assistance Systems and autonomous 

driving. The Company’s technology keeps passengers safer on the roads, reduces the risks 

of traffic accidents, saves lives and has the potential to revolutionize the driving experience 

by enabling autonomous driving. We’re headquartered in Jerusalem, with more than 1,100 

employees in Israel alone. Come join us and help influence the future of driving!

מידע על החברה

משרות פנויות

 סטודנטים/ות •

   Software Algorithms Student (86780)

  https://careers.mobileye.com/redmatch-apply/redmatch.apply.html?compPositionID=86780

 סטודנטים/ות •

  Recruiting Coordinator – Student position (102561)

  https://careers.mobileye.com/redmatch-apply/redmatch.apply.html?compPositionID=102561

 בוגרים/ות •

  Software Developer for Algorithmic team (81661)

  https://careers.mobileye.com/redmatch-apply/redmatch.apply.html?compPositionID=81661

 בוגרים/ות •

  Junior Technical Project Manager )75916

  https://careers.mobileye.com/redmatch-apply/redmatch.apply.html?compPositionID=75916
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יריד התעסוקה 
אוניברסיטת תל אביב

www.tandemg.com :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: דנה נודל

dana.nudel@tandemg.com :דוא״ל

כתובת: המלאכה 12, לוד

מידע על החברה

משרות פנויות

• Junior RT Embedded developer/ בוגרי/ות תואר ראשון במדעי המחשב/ TandemG.D3.D0E@applynow.io

• Junior C++ developer/בוגרי/ות תואר ראשון במדעי המחשב/TandemG.JuniorDev@applynow.io

וסטרטאפים חדשניים  וחומרה לענקיות טכנולוגיות  ומפתח פתרונות תוכנה  ופיתוח עצמאי שמתכנן  מרכז מחקר 

Medical technology | Networking | Video| Automotive and more בתחומי

• החברה שהוקמה לפני 9 שנים נמצאת בצמיחה מתמדת – ב-2015, 2016 ו-2017 נכנסו לרשימת Fast 50 של דלויט

• מובילים פרויקטי פיתוח חדשים בטכנולוגיות מגוונות בתחומים החדשנים והחמים ביותר.

• אתגר טכנולוגי - נחשבים לגורויים טכנולוגיים, בתחומנו, נכנסים לסביבות פיתוח וטכנולוגיות חדשות בקצב מהיר   

  עם מחויבות לגרום לדברים לקרות כאשר לכל אחד יש יכולת להשפיע 

• התפתחות אישית - לכל עובד בחברה יש תוכנית לפיתוח אישי המכוונת לצבירת ניסיון מקצועי אדיר שהופך כל   

   עובד למומחה תוכן עם ניסיון מעשי ומגוון

• עובדים בצוותים אורגניים קטנים ממשרדי החברה.

• סביבת עבודה מקצועית ונעימה  -  70 אנשי פיתוח עם הנהלה מגובשת שיודעת לעבוד ביחד ודואגת לסביבת 

   עבודה אנושית, נעימה ומאפשרת בתוספת אירועי רווחה מושקעים ותדירים 

• נגישות – המשרדים שלנו נמצאים באיזור התעשייה בלוד ומאוד נגישים לבאים מאיזור גוש דן, מודיעין וירושלים. 
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הייטק

Hi-Tech

מידע על החברה

משרות פנויות

www.synopsys.com :אתר אינטרנט

Danny Geist  :איש/אשת קשר

טלפון: 03-9659783

dannyg@synopsys.com :דוא״ל

Ahad Ha'am 22, Tel Aviv :כתובת

Synopsys technology is at the heart of innovations that are changing the way we live and work. The 

Internet of Things. Autonomous cars. Wearables. Smart medical devices. Secure financial services. 

Machine learning and computer vision. These breakthroughs are ushering in the era of Smart, 

Secure Everything where devices are getting smarter, everything’s connected, and everything must 

be secure.

Powering this new era of technology are advanced silicon chips, which are made even smarter by 

the remarkable software that drives them. Synopsys is at the forefront of Smart, Secure Everything 

with the world’s most advanced tools for silicon chip design, verification, IP integration, and 

application security testing. Our technology helps customers innovate from silicon to software, so 

they can deliver Smart, Secure Everything.

Email CVs to: dannyg@synopsys.com

For more information please visit: http://www.synopsys.com/company/synopsyscareers
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יריד התעסוקה 
אוניברסיטת תל אביב

מידע על החברה

משרות פנויות

• Football Content Editor/ Students

• Front End Developer/ Students

• Back End Developer/ Students

• Front End Developer/ Graduates

www.minutemedia.com :אתר אינטרנט

Mor Green  :איש/אשת קשר

טלפון: 03-9659783

jobs@minutemedia.com :דוא״ל

Ahad Ha'am 22, Tel Aviv :כתובת

Minute Media is a leading media and technology company, powered by authentic and socially 

driven content created by the fans, for the fans. Minute Media’s products enable fans to create, 

publish, share, and distribute sports content around the world. This unique approach to covering 

sports and culture brings a fresh and authentic voice to the world of media. To date, Minute Media’s 

family of destinations included 90min, 12up, DBLTAP, Mental Floss, Floor8 and TheDuel. 
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הייטק

Hi-Tech

www.seev.co.il :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר:  מורן כץ

info@seev.co.il :דוא״ל

טלפון: 077-2144700

כתובת: מנורת המאור 3, ת"א

מידע על החברה

משרות פנויות

• Junior Engineer  

• Junior Developer 

• Software Engineer  

• Junior Software Engineer  

jobs@seev.co.il -קו"ח לשלוח ל 

כשסטארטאפים מתחת לרדאר וחברות הייטק מבוססות מגייסים מהנדסי תוכנה לפיתוח טכנולוגיות העתיד, הם 

פונים אלינו - see.V - מתמחים בניהול קריירה לטאלנטים בתחומי התוכנה, ובמשרות הייטק בפרופילים מורכבים. 

DNA של החברה מאז ועד  see.V הוקמה ע"י אנשי טכנולוגיה בוגרי ממר"ם, וההבנה בטכנולוגיה היא חלק מה- 

היום. אנו מתמחים בגיוס טאלנטים בתחומי התוכנה לסטארטאפים ולחברות הייטק, בכל השלבים. שמים אצלנו 

דגש גדול על הגורם האנושי בליווי תהליכי גיוס, ומשקיעים באופן חסר תקדים בהכשרת אנשי ונשות הצוות. הנהנים 

הגדולים הם המועמדים שלנו, שזוכים לליווי מקצועי לכל אורך הדרך - עד לשלב ה- ON BOARDING בחברה.

בשביל המקפצה הנכונה לשדרוג העתיד המקצועי שלך -  ובלי רעש מיותר - צוות המגייסים הטכנולוגי המיומן שלנו 

כאן בשבילך, כדאי שנתעדכן.

Opportunities meet talents
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יריד התעסוקה 
אוניברסיטת תל אביב

www.motorolasolutions.com :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר:  נוי מנור

gius@motorolasolutions.com :דוא״ל

כתובת: הנגב 2, קרית שדה התעופה

מידע על החברה

משרות פנויות

• Software Development Student

• QA Engineer Student

מוטורולה סולושנס היא חברת טכנולוגיה המספקת פתרונות תקשורת, תכנה ווידיאו למשימות קריטיות, המסייעים 

לכוחות ביטחון וארגונים לבנות ערים בטוחות יותר וקהילות משגשגות. הטכנולוגיות שלנו - בהן מכשירי קשר, מכשירי 

סלולר )פס רחב(, מצלמות אבטחה, פתרונות אנליטיקה, שירותים ותוכנה - מאפשרות לכוחות ביטחון ציבור ולקוחות 

ארגוניים ברחבי העולם להישאר מחוברים ברגעים הקריטיים ובעבודה היומיומית. 
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הייטק

Hi-Tech

www.amdocs.com :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: עדי סולומון

Adi.solomon@amdocs.com :דוא״ל

כתובת: הפנינה 8, רעננה

מידע על החברה

משרות פנויות

• Software Engineer - Graduate

https://career4.successfactors.com/sfcareer/jobreqcareer?jobId=71736&company=amdocs&username=

• Software Engineer - Student

https://career4.successfactors.com/sfcareer/jobreqcareer?jobId=73380&company=amdocs&username= 

הגשת קורות חיים דרך הלינק

ולתפעול  להטמעת  שירותים  ובמתן  לקוח,  חוויית  לשיפור  תוכנה  מערכות  בפיתוח  עולמית  מובילה  הינה  אמדוקס 

המערכות. לקוחותיה הן חברות התקשורת, הבידור והמדיה הגדולות בעולם. הפתרונות של אמדוקס כוללים מערכות 

35 שנה ומצליחה  ועוד. החברה פועלת למעלה מ  big data, ניהול רשתות  לניהול קשרי לקוחות, גביה, דיגיטל, 

בזכות היכולת שלה להמציא את עצמה כל פעם מחדש עם כניסתה לשווקים חדשים, תחומים חדשים בתעשייה 

)כמו למשל הכניסה בשנים האחרונות לתחומי המדיה(. עם ההשתנות והחדשנות המתמדת של החברה וכניסתן 

החנית  בחוד  להיות  העובדים  נדרשים   )Micro-services, DevOps )למשל  חדשות  ומתודולוגיות  טכנולוגיות  של 

המקצועית ולפתח מיומנויות חדשות. לצד הדרישה להשתנות מוצעות לעובדים הזדמנויות רבות ללמידה מקצועית 

ולהתפתחות אישית. לקוחות החברה פרוסים בלמעלה מ 80 מדינות בעולם וכוללים את ענקיות המידה והתקשרות 

כמו AT&T, Vodafone,Bell, Orange, Amazon Singtel, ועוד.

דרך לקוחות החברה העובדים מעידים כי היכולת שלהם להשפיע על השווקים בהם אמדוקס פעולת היא עצומה, 

ובסופו של יום הקוד אשר מפותח באמדוקס נוגע בביליוני לקוחות קצה כמעט ברמה יומית.
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יריד התעסוקה 
אוניברסיטת תל אביב

www.cognata.com :אתר אינטרנט

Ella Shlosberg  :איש/אשת קשר

cognata@jobs.workablemail.com :דוא״ל

Pinchas Sapir 8, Rehovot :כתובת

משרות פנויות

• AV Sensor Modeling Engineer - Responsibilities - Modeling AV sensors into the AV simulation   

  software. Modelling includes calibration, comparison to real AV sensors while creating code that  

  emulates them.

• AV Simulation Software Engineer - We’re looking for a highly talented and experienced 3D 

  software engineer. Responsibilities - Designing, implementing and integrating new components 

  and technologies into our 3D simulation engine.

• Backend Engineer - Responsibilities - Designing, building, deploying and maintaining Cognata’s 

  Simulation System. This includes working on different cloud environments and participating in 

  architecting and creating solutions for complex systems.

• Cloud Software Group Leader - We’re looking for a highly talented and experienced cloud 

  software group leader with a hands-on mentality.  Responsibilities - Managing a group of 

  highly talented FE, BE, Full stack & DevOps engineers which design, build, deploy and maintain 

  Cognata’s Simulation System cloud software.

• Machine Learning Data Scientist - Building cutting edge machine learning products, acquiring 

  and analyzing big data sets, and creating actionable models and predictions. This includes  

  developing deep neural network-based classifiers and collaborating with other engineering groups.

Cognata is a leading global autonomous vehicle simulation provider, working with some of 

the largest autonomous vehicle manufacturers and partners in the world.

Cognata’s SimCloud, delivers a full product lifecycle simulation solution for ADAS and 

AV developers with unparalleled realism and scale. The single cost-effective platform 

accelerates time-to-market readiness. 

מידע על החברה
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הייטק

Hi-Tech

www.innovid.com :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: עמית גפני רביב

Amit.Gafni@innovid.com :דוא״ל

כתובת: הפנינה 8, רמת גן

מידע על החברה

משרות פנויות

• Software Engineer - Student Position  

• Software Engineer 

הגשת קו"ח דרך הקישור

https://boards.greenhouse.io/innovid/jobs/4012219002

אינוביד מפתחת כיום את פלטפורמת הפרסום בוידאו המובילה בעולם, המגישה יותר וידאו מאשר כל חברה אחרת 

על פני טלפונים ניידים, מחשבים, טלוויזיות חכמות, מכשירי סטרימינג מחוברים לאינטרנט ופלטפורמות חברתיות. 

אינוביד עובדת עם מותגים, סוכנויות פרסום וספקי תוכן במטרה לספק מודלים חדשים בפרסום שמגדילים את המעורבות 

וזמן החשיפה בדרכים המספקות גם ערך רב יותר עבור הצופים. פלטפורמת הוידאו של החברה מאפשרת התאמה 

ומדידה הוליסטית כדי לאפשר  אישית של קריאייטיב, הגשת פרסומות בצורה מיטבית על פני סוגי מסכים שונים, 

והגדלת הכנסות. כראשונים להיכנס לשוק עם טכנולוגיית פרסום לטלוויזיות חכמות לפני  וידאו מתקדמות  חוויות 

דריסת הרגל הגדולה  ובעלת  בית בארצות הברית,  מיליון משקי   75 מ-  כיום ללמעלה  אינוביד מגיעה  חמש שנים, 

 Roku, Amazon Fire, ,ביותר על פני מכשירי טלוויזיה וסטרימרים המחוברים לאינטרנט ובכלל זה אינטגרציות עם

Apple TV, Samsung TV ועוד.

בשנה האחרונה הוכרזה אינוביד כאחת החברות הגדלות באופן המהיר ביותר בצפון אמריקה במסגרת דירוג 500 

החברות הטכנולוגיות של דלויט והוכרה על ידי גרטנר כחברה שיש לעקוב אחריה, ולאחרונה היא השלימה סבב גיוס 

בסך 30 מיליון דולר מקבוצת ההשקעות הפרטית של בנק ההשקעות גולדמן זאקס.

אינוביד מעסיקה 220 עובדים, 75 מתוכם במשרדיה ברמת גן והשאר בארה"ב, אירופה ואסיה
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יריד התעסוקה 
אוניברסיטת תל אביב

www.bimpression.com :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: ענבל ברמי

Inbal@bimpression.com :דוא״ל

כתובת: אבן גבירול 108, תל אביב

מידע על החברה

משרות פנויות

• Marketing Analyst/ , לסטודנטים/ות /בוגרים/ות, בעלי/ות ניסיון / jobs@bimpression.com  

• Business Development Manager/ לסטודנטים/ות לתואר שני, בוגרים/ות, בעלי/ות ניסיון / jobs@bimpression.com  

Better Impression is a data-driven marketing startup with a robust service comparison site 

that drives high-quality traffic and leads to select business partners using intelligent digital 

marketing strategies.

We use sophisticated techniques which include PPC ads, A/B testing, and innovative targeting 

across a range of verticals. Our partners include top brands in a variety of online industries 

such as Website Service, Online Dating, Personal Finance, Insurance, Software and more.

Better Impression targets and assists tens of millions of unique B2B and B2C consumers from 

around the world and helps them make informed online decisions.

Better
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הייטק

Hi-Tech

www.amazon.jobs/en :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: נופר דר גלזרה

annacareers@amazon.com :דוא״ל

כתובת: מנחם בגין 121 תל אביב

מידע על החברה

משרות פנויות

• SW Student  

• Verification student 

• Junior Test Product Engineer 

Annapurna Labs is a semiconductor company established by semiconductor industry 

veterans and is now part of Amazon Web Services. We are developing leading edge 

products, manufactured on leading edge technologies. We offer a dynamic, open, teamwork 

environment operating at high pace mode.   Join us and become part of the early elite team, 

working on new disruptive system architectures. 

We are growing and we're hiring people who are inspired by the opportunity to define and 

build the next generation semiconductor platform.
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יריד התעסוקה 
אוניברסיטת תל אביב

www.ethosia.co.il :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: כרמל קמין

טלפון: 03-7678999

carmel@ethosia.com :דוא״ל

כתובת: פנחס רוזן 72, תל אביב

מידע על החברה

משרות פנויות

  C++ https://www.ethosia.co.il/content/student-position-6 משרת סטודנט/ית •

 https://www.ethosia.co.il/content/student-position משרת  סטודנט/ית בתחום הביוטק •

• full stuck dev https://www.ethosia.co.il/content/fullstack-developer-13

• software engineer https://www.ethosia.co.il/content/software-engineer-206 

• data scientist https://www.ethosia.co.il/content/data-scientist-792

באתוסיה אנחנו מתמחים במתן מענה מקצועי לצורכי איוש משרות מתוך הבנה מלאה והיכרות מקיפה עם עולמות 

ביד עם  יד  כדאי לצעוד  ודרישות השווקים בהם אנחנו פועלים. בשביל החלטות טובות בתחום התעסוקה,  התוכן 

מישהו שאכפת לו ממך. יש לנו מעל 1,500 משרות פתוחות באתר בתחומי התוכנה, החומרה, ההנדסה, ביוטק, 

שיווק ומכירות וכן עולם הכספים והמטה. צוות היועצים שלנו ישמח לכוון אותך אל הדרך הנכונה להתחלת הקריירה 

שלך וללוות אותך בשנים שיבואו. אז נפגש ביריד?
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הייטק

Hi-Tech

www.gilat.com :אתר אינטרנט

Racheli Adlen :איש/אשת קשר

טלפון: 03-9252207

rachelia@gilat.com :דוא״ל

Petach Tikva :כתובת

מידע על החברה

משרות פנויות

• Role: SW Automation

  Desired degree – Computer science\ Electrical Eng

  3rd year student   

• Role: Electrical Engineering

  Desired degree –Electrical Engineering

  3rd year student  

• Role: vendor scheduling & pmo

  3rd year student,

  Industrial Engineering or other relevant degree

With 30 years of experience, we design and manufacture cutting-edge ground segment 

equipment, and provide comprehensive solutions and end-to-end services, powered by our 

innovative technology.

Our integrated VSAT systems are built to enable our customers to exploit the full potential of 

high throughput satellites )HTS(, as well as wide beam satellites.

Innovation is at the heart of everything we do. Our pioneering technologies and high value 

competitive solutions allow customers to stay ahead of the curve. Gilat’s rich portfolio 

includes our next generation cloud-based VSAT network platform, high-speed modems, high 

performance on-the-move antennas and high efficiency, high power Solid State Amplifiers 

(SSPA) and Block Upconverters (BUC).
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יריד התעסוקה 
אוניברסיטת תל אביב

www.taboola.com :אתר אינטרנט

Miri Bar Nathan :איש/אשת קשר

work@taboola.com :דוא״ל

כתובת: זבוטינסקי 2 רמת גן

מידע על החברה

משרות פנויות

• Video Media Optimization Associate )work@taboola.com(   

• Junior Software Engineer )work@taboola.com(  

• Studen Position  

Taboola is a world leader in data science and machine learning and in back-end data processing 

at scale. We specialize in advanced personalization, deep learning and machine learning. We 

have a large-scale data operation with over 500K requests/sec, 45TB of new data processed 

each day, real and semi real-time machine learning algorithms trained over petabytes of data, 

and more. Our worldwide reach provides every single engineer the opportunity to influence 

how consumers discover and consume content across the globe. www.taboola.com / careers.

taboola.com
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הייטק

Hi-Tech

www.ptc.com :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: שובל לוי

sfried@ptc.com :דוא״ל

כתובת: המדע 9, הרצליה

מידע על החברה

משרות פנויות

• Software Development Engineer מיועד לבוגרי/ות הנדסת תוכנה/מדעי המחשב    

• Student Mathematics & Computer Science מיועד לסטודנטים/ות למדעי המחשב/הנדסת תוכנה שנה שלישית  

• Web Developer מיועד לבוגרי/ות מדעי המחשב /הנדסת תוכנה   

• Mathematician מיועד לבוגרי/ות מתמטיקה עם ידע בתכנות

PTC מפתחת ותומכת בפתרונות תוכנה המסייעים לחברות לתכנן ולנהל מוצרים ולשפר את תהליכי הפיתוח שלהם 

בתחומים הכוללים Internet of Things) IOT(, תכנון וייצור בעזרת מחשב )CAD ,)Augmented Reality וניהול 

מחזור חיי מוצר .

PLM (PTC) העולמית מוכרת את מוצריה ליותר מ-50,000 ארגונים ברחבי העולם, כמו:

Toyota ,Airbus ,Nike ,BMW ,Toshiba ,NASA מרכז הפיתוח של PTC בישראל פועל מ- 1991 ובו מועסקים

.Airport City -כ- 300 עובדים בהרצליה, חיפה ו

Creo , Windchill, ThingWorx Vuforia ישראל מפתחים את מוצרי החברה המובילים PTC -ב

ptc.jobs@applynow.io :מייל לשליחת קו"ח
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אוניברסיטת תל אביב

www.monday.com :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: גל בן יעקב

galb@monday.com :דוא״ל

כתובת: מנחם בגין 52, ת״א

מידע על החברה

משרות פנויות

• monday.csm@applynow.io, Customer Success Manager, מיועדת לבוגרים/ות

• monday.9D.D06@applynow.io, Customer Success Manager  )German Fluency(, מיועדת לבוגרים/ות

• monday.CSMfrench@applynow.io, Customer Success Manager )French Fluency(, מיועדת לבוגרים/ות

We are a startup company called Monday.com We have a project management and collaboration 

tool that basically works like a social network. Our main goal is to change the way that teams work, 

make it more transparent, effective and fun. Today we are more than 180 employees.

We are located in Tel Aviv and recently we also have an office in New York We have over 50,000 

paying customers, For example: Wix, uber, Fiverr, Blizzard, Heineken, McDonald's, Adidas, 

Glassdoor, Netflix, We-Work and the list goes on…

All the customers I mentioned are paying customers . We also raised $ 50 million to expand a few 

months ago at Round C.
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Hi-Tech

www.orbotech.com :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: ניר בורשצ'וק

jobs@orbotech.com :דוא״ל

טלפון: 08-942-3533

כתובת: הסהנדרין 7 יבנה

מידע על החברה

משרות פנויות

• Software student / B.Sc. CS students / jobs@orbotech.com

• Application student / B.Sc. students / jobs@orbotech.com

• Web Developer מיועד לבוגרי/ות מדעי המחשב /הנדסת תוכנה   

בכל יום מיליארדים של אנשים משתמשים במכשירים אלקטרוניים שיוצרו בעזרת הפתרונות של אורבוטק.

אורבוטק, המונה כ-3,000 עובדים במעל 50 אתרים ברחבי הגלובוס, היא מובילה עולמית המפתחת טכנולוגיות חדשניות 

מערכות  בעזרת  יוצר  בעולם  אלקטרוני  מכשיר  כל  כמעט  מתקדמים.  אלקטרוניים  מוצרים  של  ייצור  בתהליכי  לשימוש 

אורבוטק. המטרה שלנו באורבוטק היא להנגיש טכנולוגיה - להפוך את המכשירים הטכנולוגיים החדשניים ביותר בעולם 

למציאות עבור כל אחד ואחת מאתנו. אנחנו שותפים, ונמשיך להיות שותפים, בייצור פריצות הדרך הטכנולוגיות ששינו 

וישנו את החיים של כולנו.
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אוניברסיטת תל אביב

https://israel.emc.com/corporate/coe/index.htm :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: אורלי צגהון

TA.interviews@emc.com :דוא״ל

כתובת: הרצליה/ גליל-ים

מידע על החברה

משרות פנויות

• Core Software Engineer - Graduate

• AFCC )Anti-Fraud Command Center( - Student 

• NOC- Students

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.
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Hi-Tech

www.sqlink.com :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: יורה וסילביצקי 

Shiro@sqlink.com :דוא״ל

טלפון: 03-6111444

כתובת: רחוב מנחם בגין 11, מגדל רוגובין-תדהר, רמת גן

• בוגר/ת למשרת מהנדס/ת פיתוח בחברת היי טק בינלאומית 

  דרישות: תואר ראשון במדעי המחשב, ניסיון בפיתוח C++/C בפרויקט גמר

Shiro@sqlink.com ,אנגלית ברמה גבוהה  

• Automation לבוגרי/ות תואר ראשון

Junior Computer Vision Developer •

VioletaG@sqlink.com/של חברת תקשורת/בוגרים/ות innovation פרח אלגוריתמים למעבדת •

משרות פנויות

מידע על החברה

קבוצת SQLINK, המעסיקה למעלה מ-2,000 מומחים ויועצים מכל תחומי ה-IT, מציעה ללקוחותיה מערך מקיף של פתרונות 

ושיווק של מוצרי תוכנה, בדיקות,  ייצוג  אינטגרציה מורכבים, פתרונות תוכנה,  ניהול פרויקטי  מחשוב: שירותי תשתית, 

שירותי הדרכה והטמעה, מיקור חוץ וייעוץ Offshore.  שילוב מנצח של הבנה טכנולוגית מעמיקה, ראייה עסקית רחבה 

וניסיון עשיר בעולם המחשוב מאפשר למומחי הקבוצה לספק פתרונות ממוקדים ומדויקים, המותאמים לכל לקוח ולקוח 

בהתאם למגזר שאליו הוא משתייך ולצרכים המאפיינים את עולם התוכן שלו. הקבוצה מאגדת שש חברות - והודות לשיתוף 

הפעולה ביניהן נהנים הלקוחות ממאגר ידע רב-תחומי, משירות מהיר וממענה מקצועי לכל אתגר, מורכב ככל שיהיה.

קבוצת SQLINK הפכה לביתם של מרבית החברות והארגונים המובילים במשק הישראלי. עם לקוחותיה נמנים מאות 

חברות תוכנה והיי-טק, תאגידים עסקיים, משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, גופים ביטחוניים, בנקים ומוסדות פיננסיים, 

מוסדות אקדמיים, חברות תקשורת, רשתות מזון, חברות נדל"ן, גופים תעשייתיים ועוד.



33

יריד התעסוקה 
אוניברסיטת תל אביב

www.toganetworks.com :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: רחל פרץ 

 jobs@toganetworks.com :דוא״ל

כתובת: החרש 4, הוד השרון 
a company

משרות פנויות

• Student for a DSP architecture team, jobs@toganetworks.com 

• Student positions - computer science/engineering, jobs@toganetworks.com 

• student position for the security team

• Junior SW Engineer for the Storage & Data Protection group

טוגה נטוורקס - מרכז מחקר ופיתוח של חברת HUAWEI בישראל,

ברוכים הבאים ל- HUAWEI   בית שכולו חדשנות. 

Huawei היא ספקית עולמית מובילה בפתרונות ICT ואחסון ענן לחברות טלקום.

עולם התקשורת משתנה במהירות רבה, ולכן המטרה שלנו היא לבנות עולם מקושר יותר, חדשני יותר שמעודד שיתופי 

ויותר משליש  ואזורים  170 מדינות  פעולה בתעשייה ומצעיד אותה קדימה. המוצרים והשירותים שלנו משמשים מעל- 

350 אדריכלים ומומחים בתחומים שונים, טוגה מתמקדת בחדשנות טכנולוגית  מאוכלוסיית העולם. עם למעלה מ- 

יכולות מתקדמות  ופיתחה  Huawei. טוגה טיפחה  ומספקת טכנולוגיות פורצות דרך ליחידות העסקיות השונות של 

מוצלחת  לפריסה  ועד  הפיתוח  משלבי  החל  שלהם,  ביותר  המוקדמים  מהשלבים  פרויקטים  לקחת  לה  המאפשרות 

בשטח. אנחנו מאמינים בשילוב הייחודי של מחקר מעמיק, ניסיון עשיר, ידע בינלאומי וכוח אדם איכותי. החברה שלנו מורכבת 

מצוותים קטנים, וממוקדים הפועלים כקבוצות חשיבה עצמאיות ואנו מעודדים עבודה גמישה ויצירתית שמטפחת גם את 

החיים החברתיים והמשפחתיים. רוצים להיות חלק מקבוצה איכותית של אנשים חדשניים? בואו לבקר אותנו.

מידע על החברהמידע על החברה
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Hi-Tech

www.logz.io :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: ליאור נווה

lior@logz.io :דוא״ל

כתובת: רח' הארבעה 28, ת"א

מידע על החברה

משרות פנויות

• Junior Backend Developer/R&D Department

Founded in 2014 by Tomer Levy )CEO( and Asaf Yigal )VP Product(, Logz.io provides the first open 

source unified platform for monitoring, troubleshooting, and security. Created by engineers, for 

engineers our goal is to help IT Ops easily fulfill their mission of ensuring availability, performance, 

and security without wasting time on maintenance.

Named by the Times of Israel as one of Israel’s 7 best places to work and BuiltinBoston’s 50 Startups 

to Watch, Logz.io has over 150 employees with offices in both Boston and Tel Aviv and has raised 

a total of $47 million. Located in the center of Tel Aviv near Sarona Market, our employees enjoy 

benefits such as weekly yoga/pilates, a dog-friendly atmosphere, yearly getaways, an abundance 

of snacks, and the best view in Tel Aviv. We are proud to create a culture of passionate, innovative 

and ambitious professionals with a work hard, play hard mentality.
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אוניברסיטת תל אביב

www.payoneer.com :אתר אינטרנט

 Danielle Sabag Noiman :איש/אשת קשר

danielleno@payoneer.com :דוא״ל

כתובת: היצירה 13 פתח תקווה 

מידע על החברה

משרות פנויות

• Automation Developer )Student( 

Payoneer empowers global commerce by connecting businesses, professionals, countries and 

currencies with its innovative cross-border payments platform. In today’s borderless digital world, 

Payoneer enables millions of businesses and professionals from more than 200 countries to reach 

new audiences by facilitating seamless, cross-border payments. Additionally, thousands of leading 

corporations including Amazon, Catch, Lazada, Airbnb, Getty Images, Google and Upwork rely on 

Payoneer’s mass payout services. With Payoneer’s fast, flexible, secure and low-cost solutions, 

businesses and professionals in both developed and emerging markets can now pay and get paid 

globally as easily as they do locally. Founded in 2005 and based in New York, Payoneer is venture-

backed, profitable and ranked in the top 100 of Inc. 5,000’s Financial Services companies.
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Hi-Tech

 www.bain.com/careers :אתר אינטרנט

Samantha Creme :איש/אשת קשר

recruiting.israel@bain.com :דוא״ל

Strand, London, WC2N 5RW 40 :כתובת

מידע על החברה

משרות פנויות

• Associate Consultant / All Bachelors, Masters, Doctorates degrees

• Consultant / MBAs or working professionals with 5+ years of work experience 

• Digital Marketing Analyst )FRWD( / Bachelor’s degree, with Marketing focus and Mathematics,  

  Statistics, or equivalent work experience 

• Advanced Analytics Group Analyst / All degrees, preferably with quantitative background    

• Advanced Analytics Group Specialist / Masters or PhD in a quantitative discipline such as 

  Statistics, Mathematics, Engineering, Computer Science, Econometrics, Business Analytics or 

  Market Research 

Bain & Company, a leading Management Consulting firm, is a place where problem solvers 

thrive. We work with our clients to crack their toughest business challenges, combining rigorous 

analysis with creative thinking to deliver extraordinary results. As a global firm with 57 offices in 36 

countries around the world, our formula for success is simple: We hire immensely talented people 

and give them everything they need to feel supported, be happy and excel at what they do. Our 

people are known industry-wide for their passion and insight.
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אוניברסיטת תל אביב

 www.mellanox.com :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: מור גייר

morg@mellanox.com :דוא״ל

כתובת: הקדמה 3 יוקנעם

מידע על החברה

משרות פנויות

• Software Engineer / Students

• Firmware Engineer / Student

• Backend Engineer / Student

• Chip Design Engineer / Student

• Circuit Engineer

Mellanox Technologies is a leading supplier of end-to-end Ethernet and InfiniBand intelligent 

interconnect solutions and services for servers, storage, and hyper-converged infrastructure. 

Mellanox intelligent interconnect solutions increase data center efficiency by providing the 

highest throughput and lowest latency, delivering data faster to applications and unlocking system 

performance. Mellanox offers a choice of high performance solutions: network and multicore 

processors, network adapters, switches, cables, software and silicon, that accelerate application 

runtime and maximize business results for a wide range of markets including high performance 

computing, enterprise data centers, Web 2.0, cloud, storage, network security, telecom and 

financial services. 
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Hi-Tech

 /http://marvell-israel.co.il :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: בר ערבה גלצר

/http://marvell-israel.co.il/career  :דוא״ל

כתובת: דרך שלמה שמלצר 94, קרית אריה פתח תקווה

מידע על החברה

משרות פנויות

• VLSI Design student

• Verification student

• BackEnd student

• Software student 

Associate Project Analyst

• Build and maintain detailed work plans for complex design plans using a standard project  

management tool. • Track progress indicators. • Support design teams )different levels of 

management( with planning issues. • Raise flags in advance for proactive problem resolution.

• Create managerial tools and reports. • Project Management eco system infrastructure

• 3rd year student for B.sc in Industrial Engineering • Great interpersonal relationship skills • Very 

good verbal and presentation capabilities • Proactive • Assertive • Flexible thinking • integrative 

thinking • going into details ability • Excel proficient )VBA – an advantage(. • MS Project knowledge 

– an advantage. • SQL – an advantage

ובפתח תקוה. החברה מפתחת פתרונות קצה-לקצה  מארוול ישראל מעסיקה כ-650 עובדים במרכזי פיתוח ביקנעם 

בתחום הרישות )Networking( עבור ארגונים, קמפוסים ומרכזי תקשורת נתונים, החל ב Switch Ethernet, פתרונות 

 Google, Samsung, Microsoft, Cisco, לקוחות החברה:  בין   .)NICs( רשת  לשרתי  ואדפטורים  לאחסון  נטוורקינג 

Huawei, Synopsis, San Disk-Western Digital, Dell, Hitachi, Sony ועוד.

אנחנו במארוול ישראל מאמינים בשילוב של מצויינות אקדמית עם התמחות מקצועית. אנחנו מעסיקים עשרות סטודנטים 

המשתלבים בצוותי הפיתוח ולוקחים חלק בליבת העשייה ובפרוייקטים מובילים ונהנים מגמישות בשעות העבודה ובתקופות 

המבחנים. רבים מהסטודנטים שלנו, המשיכו לעבוד במארוול במשרה מלאה עם סיום לימודיהם.
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Video Conference דרוש/ה נציג/ה עבור תמיכה בשירותי •

• דרוש/ה ר"צ למוקד תמיכה 

• לחברת כלנית דרושים/ות תומכים/ות טכניים למרכז תמיכה פנים ארגוני גלובלי ביוקנעם.

• לארגון פיננסי מוביל בת"א דרוש /ה טכנאי /ת PC למשרה מאתגרת וייחודית!

• לצוות המומחים של כלנית עבור ארגון גדול, דרוש/ה איש/ת סיסטם מנוסה בסביבת Microsoft, להשתלבות בצוות  

  הסיסטם של החברה.

משרות פנויות

 www.calanit.com :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: ורד אסייג שפר

veredas@calanit.com :דוא״ל

טלפון: 09-9602222

כתובת: העמל 1, ראש העין

מידע על החברה

חברת כלנית הוקמה בשנת 1995 וכיום הינה חברה ציבורית, הנסחרת בבורסה לניירות ערך בת"א. 

במודל  שימוש  תוך  ומוצריה  שירותיה  מגוון  את  ומספקת  עובדים   1,200 כ-  ומונה   ONE1 מקבוצת  חלק  היא  החברה 

Costumer for life approach חברת כלנית החלה את דרכה כחברת נישה לניהול ותפעול של מרכזי תמיכה ותשתיות 

IT כיום מספקת החברה פתרונות ברמה הגבוהה ביותר בתחומים הבאים: מרכזי תמיכה ושירותים מנוהלים , טכנולוגיות 

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

בתחומי Dynamics CRM, SharePoint, BI. כלנית מעוניינת לגייס סטודנטים ובוגרים מתחומי מדעי המחשב ותעשייה 

וניהול למגוון משרות וביניהן: משרות Helpdesk, NOC, מנתחי מערכות ומנהלי פרוייקטים.
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Hi-Tech

https://jobs.cisco.com/jobs :אתר אינטרנט

Corina Nedelea :איש/אשת קשר

cnedelea@cisco.com :דוא״ל

HaMelacha St., )HaSharon Bldg(, P.O.Box 8735 :כתובת

מידע על החברה

משרות פנויות

• Chip Design Intern - Caesarea, Israel

   https://jobs.cisco.com/jobs/ProjectDetail/Chip-Design-Intern-Caesarea-Israel/1206116

• Analog Design Intern - Caesarea, Israel

   https://jobs.cisco.com/jobs/ProjectDetail/Analog-Design-Intern-Caesarea-Israel/1207542

• Software Engineer Intern- TRex Project - Israel, Netanya  

   https://jobs.cisco.com/jobs/ProjectDetail/Software-Engineer-Intern-TRex-Project-Israel Netanya/1257121

• Graduate Software Engineer )Full time(- Israel, Netanya

   https://jobs.cisco.com/jobs/ProjectDetail/Graduate-Software-Engineer-Full-time-Israel-Netanya/1250067

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. 

#WeAreCisco
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 www.riskified.com :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: עדי ברינה

jobs@riskified.con :דוא״ל

כתובת: קלישר 30 ת״א

מידע על החברה

משרות פנויות

• Junior Full Stack Developer

• Research Analyst

Riskified is the world's leading eCommerce fraud-prevention company. We use cutting-edge 

technology, machine learning algorithms, and behavioral analytics to outsmart eCommerce 

fraud and help our merchants grow. Riskified has reviewed hundreds of millions of transactions 

and approved billions of dollars of revenue for merchants across virtually all industries, including 

a number of Fortune 500 companies. At Riskified, we review millions of transactions per day and 

make very fast decisions that are part of our customers' critical business flow. We collect and 

analyze terabytes of textual, behavioral, social, geographical, and other types of data, and use 

machine learning algorithms to create the world’s best fraud detection system. We believe that 

our talented and brilliant developers are the key to a scalable and innovative product. We work in 

small teams, enabling each developer to have a significant impact on our customers' payment flow 

and risk management. We use an interesting and mixed technology stack that supports our data 

pipeline, model training, and decision-making engine )Scala, Akka Stream, Kafka, Kinesis, DynamoDB, 

Redshift(, as well as, merchant-facing and operational applications )Ruby on rails, Angular( and 

scalable infrastructure )Micro Services, Docker, Kubernetes(.
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 www.appliedjobs.co.il :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: רותם כהן

Jobs_Israel@amat.com :דוא״ל

כתובת: א.ד ברגמן 4 רחובות

מידע על החברה

משרות פנויות

• Application Engineer Student

  Communication between customers and the development groups within the company.

  Performing samples of the machine’s capabilities )Demos( to customers.

  Providing answers to customers’ troubleshooting, accordingly to his needs and demands.

  Working in collaboration with development groups from a variety of disciplines )HW, software,  

  physics, algorithms( in order to develop applications for the customer.

  Programing and running tests )on the machine/in lab/in the “clean room”(.

• Algorithms Developer Student

  Hands on development of state of the art algorithms in the field of computer vision and image   

  processing.

• Application Engineer 

  Identify and assist solve customers’ High Value Problems within the manufacturing process

  Collect customer needs and cooperate with the various development groups in order to   

  accommodate R&D plans to tool roadmap and customer needs

  Conduct tool Demos for customers

  Plan and run experiments )on the tool / in a lab / in the clean-room(

אפלייד מטריאלס היא היצרנית הגדולה בעולם של ציוד לתעשיית המוליכים למחצה. החברה מפתחת את הטכנולוגיות 

והמערכות אשר מייצרות את רוב השבבים החדשים בעולם. החברה פועלת ב-17 מדינות. בישראל יושבת חטיבה עסקית 

עצמאית, המתמחה בפיתוח וייצור של מערכות אלקטרו-אופטיות ואלקטרוניות מהמורכבות והמתקדמות בעולם. 

ועוד.  מכניקה  רובוטיקה,  תוכנה,  אלקטרוניקה,  תמונה,  ועיבוד  אלגוריתמים  אופטיקה,  פיזיקה,  משלבות  המערכות 

החברה יושבת ברחובות, מעסיקה כ-1,400 עובדים ואחראית על כל התהליך העסקי לרבות: זיהוי צרכי השוק, מו"פ, 

ייצור, שיווק, וליווי צמוד של המכירות והתמיכה ברחבי העולם. 
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יריד התעסוקה 
אוניברסיטת תל אביב

 www.lightricks.com :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: נדב כהן

Nadav@lightricks.com :דוא״ל

כתובת: פרופסור רקח 5.4, כפר ההייטק, ירושלים

מידע על החברה

משרות פנויות

• Research Summer Internship/ סטודנטים/ות / jobs@lightricks.com

• Software Engineer / בוגרים/ות ללא נסיון / jobs@lightricks.com

• Development Summer Internship / סטודנטים/ות / jobs@lightricks.com

• Data Science Summer Internship / סטודנטים/ות / jobs@lightricks.com

• Researcher / בוגרים/ות לתארים מתקדמים / jobs@lightricks.com

At Lightricks, we've built an arsenal of fun & powerful creativity apps used by millions all over the 

world. Since 2013, we’ve grown to a team of 200, and aim to reach 500 employees by the end of 

2020. We’re profitable, with revenues of $50M in 2018. The Lightricks DNA is a unique blend of 

developers, researchers, designers and marketers who excel in their field. We value cutting-edge 

technology without sacrificing brilliant design in every product we build. People at Lightricks are 

here to work hard, to succeed, and to have fun - and those are the kind of people we want to join 

our team.
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הייטק

Hi-Tech

 www.kenshoo.com :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: מיכל ברוש

michal.brosh@kenshoo.com :דוא״ל

כתובת: הברזל 30, רמת החייל /  המעיין 2, מודיעין

משרות פנויות

 kenshoo.devgraduate@applynow.io .מפתח/ת תוכנה, מיועדת לבוגרי/ות מדעי המחשב, הנדסת תוכנה ודומיהן •

• סטודנט/ית למשרת פיתוח, סטודנטים/ות בסיום השנה השנייה ומעלה ללימודיהם, מתארים כגון מדעי המחשב, הנדסת  

kenshoo.devstudents@applynow.io .תוכנה וכדומה  

Kenshoo is the leading technology platform for companies looking to plan and amplify effective 

marketing across the various digital channels. It is the only marketing solution that provides data-

driven insights and optimization technology to help make informed decisions and scale performance 

across Google, Facebook, Instagram, Amazon, Apple, and more. With 27 international locations, 

there's plenty of action to go around. Come join us!

מידע על החברה
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יריד התעסוקה 
אוניברסיטת תל אביב

 www.fiverr.com/jobs :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: שקד צור

shaked.zur@fiverr.com :דוא״ל

כתובת: קפלן 8, תל אביב

מידע על החברה

משרות פנויות

• Search Evaluator Student    fiverr.1E.D04@applynow.io

• Marketplace Integrity Specialist    fiverr.B1.306@applynow.io

• Performance Analyst - Student Position     fiverr.93.E0B@applynow.io

Fiverr is the world's largest marketplace for creative and digital services, including graphic design, 

copywriting, voice overs, and music and film editing. Fiverr's mission is to champion the entrepreneur 

in us all by giving entrepreneurs, freelancers, small businesses and even enterprises the resources 

they need to get things done in the new economy. Fiverr's global community of freelancers have 

delivered over 40 million high-quality Gigs from over 100 service categories across 190 countries.
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הייטק

Hi-Tech

 www.matific.com :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: אושרה קורפן

oshra@matific.com :דוא״ל

כתובת: ז'בוטינסקי 7 רמת גן

מידע על החברה

משרות פנויות

• Excellent graduates for our game dev team

We’re a start-up company making a cool education product for kids, used in thousands of schools 

around the world. We’re located @ Moshe Aviv tower, Ramat-Gan.
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יריד התעסוקה 
אוניברסיטת תל אביב

 www.ibm.com/il-he :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: אסנת לבנטל

כתובת: אריאל שרון 4, גבעתיים

מידע על החברה

משרות פנויות

• Professional Services Student - Trusteer/ Students

  https://krb-jobs.brassring.com/1033/ASP/TG/cim_jobdetail.asp?partnerid=26059&siteid=5016&Areq=220899BR

• PMO Student - Trusteer/ Students

  https://krb-jobs.brassring.com/1033/ASP/TG/cim_jobdetail.asp?partnerid=26059&siteid=5016&Areq=220972BR

• Web Fraud Analyst Student - Trusteer/ Students

  https://krb-jobs.brassring.com/1033/ASP/TG/cim_jobdetail.asp?partnerid=26059&siteid=5016&Areq=209220BR

 Cloud Computing, Mobile, אין כל כך צורך להציג.. כולנו מכירים את פעילויות החברה, החולשים על פני IBM את

Analytics, IoT, Security, Trading, Business Social Media ועוד. IBM משקיעה כ-6 מיליארד דולר בשנה ברישום 

פטנטים )המובילה בעולם!(  בהם פטנטים רבים שפותחו במעבדות החברה בארץ.

בנוסף לכל אלו, IBM מובילה בעידן המחשוב הקוגניטיבי עם מערכת Watson )מחשב-העל שניצח ב-2011 את אלופי 

האלופים של "Jeopardy".. זוכרים?(  ומחזקת יום יום את יכולותיהן של מערכות ללמוד ולתקשר בשפה טבעית. כיום, מציעה 

IBM את Watson Analytics לטובתם של מפתחים הנשענים על היכולות הקוגניטיביות הייחודיות של המערכת, שכבר 

היום מביאה ערך מעשי רחב היקף בעולם הרפואה והמחקר האקדמי.

http://www.ibm.com/jobs/il :למשרות הפתוחות

/https://www-05.ibm.com/employment/il-he :להגשת קו״ח
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הייטק

Hi-Tech

 www.Genesys.com :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר:: ליאת רוט

liat.roth-frisch@genesys.com :דוא״ל

כתובת: הברזל 21A רמת החייל, תל אביב

מידע על החברה

משרות פנויות

jobs-il@genesys.com - סטודנטים/ות בשנת הלימודים האחרונה - SW Engineer Student •

jobs-il@genesys.com -  בוגרי/ות מדעי המחשב/הנדסת תוכנה - SW Engineer •

Applied Research Engineer •

jobs-il@genesys.com - בוגרי/ות תואר שני במדעי המחשב/הנדסת תוכנה/הנדסת חשמל  

Genesys, the world’s #1 Customer Experience Platform, is revolutionizing the way companies 

engage with their customers, by connecting employee and customer conversations on any channel, 

every day. Over 11,000 companies in 100+ countries trust us to drive great business outcomes and 

create lasting relationships.  The Israeli R&D Center embraces a startup mindset in a big corporation, 

enabling a work environment rich in office culture, visibility and personal ownership.
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יריד התעסוקה 
אוניברסיטת תל אביב

 www.PayPal.com :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: שבולת סיון

jobs-il@paypal.com :דוא״ל

כתובת: יגאל אלון 98, תל אביב

מידע על החברה

משרות פנויות

• Intern - Data Engineer

• Intern - Risk Analyst

• Intern - Data Scientist

• Decision Scientist

פייפאל היא ענקית התשלומים הדיגיטליים הגדולה בעולם, עם למעלה מ- 254 מיליון חשבונות פעילים. 

המרכז בישראל הוקם בשנת 2008, וכיום מונה למעלה כ-250 עובדים.  

המרכז מורכב ממספר קבוצות וארגונים גלובאליים, טכנולוגיים ועסקיים, העוסקים באספקטים שונים כדוגמת

Data Science, Risk Management, Information Security, Business Unit, Fraud Prevention ועוד. 

משרדי החברה ממוקמים במגדל אלקטרה בתל אביב.
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הייטק

Hi-Tech

www.yotpo.com :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: רתם אלון ירושלים

ryerushalaim@yotpo.com :דוא״ל

כתובת: רוטשילד 45 תל אביב

מידע על החברה

משרות פנויות

• word press developer- https://www.yotpo.com/jobs/?gh_jid=887948

• SMB Tier 1 Support Engineer - https://www.yotpo.com/jobs/?gh_jid=59557

Yotpo’s suite of integrated solutions for user-generated content marketing, loyalty, and referrals 

helps commerce companies accelerate growth by enabling advocacy and maximizing customer 

lifetime value. With Yotpo, brands can effectively leverage social proof to increase trust and sales, 

cultivate loyal customer advocates, and make better business decisions based on customer 

feedback. Yotpo proudly serves thousands of brands including Away Travel, Glossier, and MVMT. 

An official partner to Google, Facebook and Shopify, Yotpo has raised $101 million in funding and 

employs over 300 employees globally.
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www.cadence.com :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר:דקלה טל

 jobs-il@cadence.com :דוא״ל

כתובת: אהרון ברט 18 פתח תקווה

משרות פנויות

• סטודנט/ית מצטיין/ת למדעי המחשב עם יתרת לימודים של 3 סמסטרים לפחות- נא לצרף גליון ציונים

Object Oriented -לפיתוח ב  

• בוגר/ת מדעי המחשב בהצטיינות- נא לצרף גליון ציונים

Object Oriented -לפיתוח ב  

מיקום: פתח תקווה וחיפה )מת"מ(

מתודולוגיות  תוכנה,  כלי  בפיתוח  עולמית  מובילה  בינלאומית,  ציבורית  תוכנה  היא חברת   Cadence Design Systems

ושירותים, המאפשרים את תכנונם של שבבים ורכיבי חומרה מתקדמים. פתרונות התכנון והאימות של קיידנס מאפשרים 

ללקוחותיה לפתח את דור העתיד של מוצרי האלקטרוניקה הצרכנית, ציוד תקשורת ומחשבים ושבבים עבור תעשיית 

המוליכים למחצה. קיידנס, פועלת בתעשיית ה- EDA - Electronic Design Automation למיכון התכנון האלקטרוני של 

מערכות אלקטרוניות מורכבות. 

יריד התעסוקה 
אוניברסיטת תל אביב

מידע על החברה
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הייטק

Hi-Tech

https://careers.bloomberg.com/job/search?lc=Tel+Aviv :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: מיכל דויטש

mdeutch@bloomberg.net :דוא״ל

כתובת: רוטשילד 45 תל אביב

מידע על החברה

משרות פנויות

• Engineering Team Leader - Transaction Cost Analysis - Tel Aviv )apply through website(

• Software Engineer - Intern - Tel Aviv )apply through website(

Born in 1981, Bloomberg is a forward-looking company focused on building products and solutions 

that are needed for the 21st century. As a global information and technology company, we connect 

decision makers to a dynamic network of data, people and ideas – accurately delivering business 

and financial information, news and insights to customers around the world.
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יריד התעסוקה 
אוניברסיטת תל אביב

 www.facebook.com/AlgotecSystems :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: אביבית שכטר 

jobs@algotec.co.il :דוא״ל

טל: 09-7625555

כתובת: הפנינה 2 רעננה 

מידע על החברה

משרות פנויות

 .Cloud של מערכת רפואית מורכבת בארכיטקטורה מבוזרת וטכנולוגיות Server side לפיתוח •

  מיועדת לבוגר/ת סטודנט/ית

jobs@algotec.co.il :דואר אלקטרוני לשליחת קורות חיים  

 deep אלגוטק היא חברה מובילה בפיתוח מערכות תוכנה חדשניות בתחום ההדמייה הרפואית, המיישמות טכנולוגיות 

learning, natural language processing, analytics ועוד. במערכות שלנו משתמשים רופאים בכל יבשות העולם )וגם 

כאן בישראל הקטנה(. מרכז הפיתוח של החברה נמצא בצומת רעננה מרכז ומונה מעל 200 עובדים.
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הייטק

Hi-Tech

 www.gong.io :אתר אינטרנט

 Ayelet Heiferman :איש/אשת קשר

careers@gong.io :דוא״ל

כתובת: משכית 4, הרצליה 

מידע על החברה

משרות פנויות

• Gong is looking for graduates in computer science, cum luade,

  for Software Engineering positions  

• Gong is looking for undergraduate students in their final or penultimate year of studies in 

  computer science with high academic achievements for Software Engineering positions.

באמצעות השימוש בבינה מלאכותית ולמידה עמוקה )Deep Learning(, גונג פיתחה מערכת, המזהה דפוסי שיחה, ומאפשר 

לצוותי מכירות ושיווק לזהות חוזקות, תחומים לשיפור ואתגרים המתעוררים תוך כדי שיחות המכירה של הארגון, על-מנת 

לשפר את טקטיקות המכירה ולהגדיל את כמות העסקאות. פיצ׳ר שימושי של הפלטפורמה יתריע בפני העומדים בראש צוות 

המכירות כי עזרתם נזקקת, ומתי מוטב להם להתערב בשיחה כדי לוודא שהעסקה לא תיפול.

המערכת מנתחת ומנטרת שיחות שמנהלים אנשי מכירות עם אנשי IT בחברות ובארגונים שונים. לאחר השיחה מציגה 

המערכת לאיש המכירות דו׳׳ח מרוכז שמתבסס על ניתוח של יותר מ-100 פרמטרים שונים וכולל את החלקים החשובים 

בשיחה, כמו למשל שאלות ששאל הלקוח, ההתנגדויות שלו, כוונות קנייה, התלהבות או אכזבה ועוד.

 

גונג השלימה סבב גיוס נוסף )Series B( בהיקף של 40 מיליון דולר בהובלת Battery Ventures, מה שמעמיד את סך 

 Norwest Venture גם המשקיעים הקיימים של החברה:  בנוסף, לקחו חלק בסבב  דולר.  מיליון   68 הגיוסים שלה על 

.Cisco Investments-ו Wing Venture Capital ,שלמה קרמר ,Partners
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יריד התעסוקה 
אוניברסיטת תל אביב

 www.ness-tech.co.il :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: אורי נאמן 

jobs2@ness-tech.co.il :דוא״ל

כתובת: פארק תעשיית ההיי-טק, קרית עתידים 61580, תל אביב  

מידע על החברה

משרות פנויות

• בעל/ת תואר ראשון בתחום ההנדסה? הדלת לעולם ה-QA נפתחת עבורך NESS מגייסת לחברה בינלאומית מובילה    

  בתעשיית המוליכים למחצה מהנדס/ת בדיקות תוכנה.

  קורות חיים ניתן לשלוח לכתובת המייל- jobs2@ness-tech.co.il יש לציין בנושא המייל אוניברסיטת תל אביב

• מספר משרה- 25874: סטודנט/ית? בוא/י להשתלב בפרויקט ייחודי בשוק ההייטק. Ness מגייסת סטודנטים/יות   

  לתפקיד של מדריך/ה טכנולוגי/ת בתוכנית פיתוח מנהיגות. 

  קורות חיים ניתן לשלוח לכתובת המייל- jobs2@ness-tech.co.il יש לציין בנושא המייל אוניברסיטת תל אביב

• 27427תומך/ת אפליקטיבי/ת מעוניין/ת בדריסת רגל בתחום מערכות המידע וגם בטיסה לחו"ל במתנה?

  ל- NESS דרוש/ה תומך/ת אפליקטיבי/ת - המשרה מתאימה גם לסטודנטים/ות. 

  קורות חיים ניתן לשלוח לכתובת המייל-  jobs2@ness-tech.co.il יש לציין בנושא המייל אוניברסיטת תל אביב

• מספר משרה- 25825: סטודנט/ית? בוא/י להשתלב בארגון טכנולוגי מוביל. תכנית המנהיגות של Ness מחפשת   

  סטודנטים/יות עם מוטיבציה וברק בעיניים לתפקיד של הדרכה פדגוגית בינתחומית.  

  קורות חיים ניתן לשלוח לכתובת המייל- jobs2@ness-tech.co.il יש לציין בנושא המייל אוניברסיטת תל אביב

• משרה 27869 סטודנט/ית למשרת פיתוח ולידציה ל- NESS דרוש/ה סטודנט/ית למשרת פיתוח ולידציה. המשרה   

  כוללת כתיבת טסטים, פיתוח, הרצה ודיווח בסביבת עבודה מולטידיספלינרית. הזדמנות לקחת חלק בסביבת עבודה   

 jobs2@ness-tech.co.il -דניאמית ומאתגרת. משרה חלקית, בירושלים.  קורות חיים ניתן לשלוח לכתובת המייל  

   יש לציין בנושא המייל אוניברסיטת תל אביב

לקוחות   500 מ-  ולמעלה  עובדים  ל- 3,000  מעל  עם  בישראל,  שירותי מערכות המידע מהמובילות  הינה חברת   Ness

מכלל מגזרי התעשייה. אצלנו תוכל/י ליהנות מהיתרונות של עבודה בחברה גדולה ויציבה, הצומחת בקצב מהיר. העובדים 

והעובדות שלנו מעורבים בפרויקטים טכנולוגיים משמעותיים מהמעניינים, המתקדמים והחדשניים בשוק, במגוון רחב של 

תפקידים בתחומי פיתוח והנדסת תוכנה,  DevOps, בדיקות והבטחת איכות, הדרכה, תמיכה, רשתות ותשתיות, יישום ועוד.

ניתן להתרשם מהמשרות הפתוחות שלנו כאן: www.ness-tech.co.il/joinus , אנו מזמינים אותך להצטרף אלינו! 

קו״ח ניתן לשלוח לכתובת המייל-  jobs2@ness-tech.co.il יש לציין בנושא המייל- אוניברסיטת תל אביב

* ידוע לך כי בהעברת קורות החיים הנך נותן את הסכמתך לשמירתם בחברת נס א.ט בע"מ לשם פניה עתידית אליך
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הייטק

Hi-Tech

www.iai.co.il :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: שיר 

Sp47947@iai.co.il :דוא״ל

מידע על החברה

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

החברה והטכנולוגיות שפיתחה נחשבים למובילים עולמיים בתחומים רבים כגון:מל"טים, חלל ולווינים, מערכות הגנה כגון 

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

בחזית  עבודה מאתגרת  בסביבת  שישתלבו  עבורם  מובילים  ערכים  וחדשנות הם  אנשים שמקצוענות  אנחנו מחפשים 

הטכנולוגיה ויהנו מתנאים מצויינים.

הצטרפו אלינו למגוון תפקידים מרתקים!

יש מגוון משרות פנויות לסטודנטים בעלי יתרת לימודים של שנתיים ו/או בוגרים בעלי ניסיון של 3  שנים לפחות בתחומים 

הבאים: הנדסת מערכת, מנהלי פרויקטים, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת תוכנה, הנדסת אווירונאוטיקה, הנדסת 

מכונות, מתמטיקה ומדעים מדויקים, פיזיקה, הנדסת תעו"נ ועוד .

 www.iai.co.il/jobs לצפייה במגוון המשרות

משרות פנויות

• סטודנטים/ות בעלי יתרת לימודים של שנתיים לפחות מהתחומים הבאים:

  מדעי החברה, כלכלה ומנהל עסקים, מדעי הרוח והחיים. 

    -http://jobs.hunterhrms.com/IAI.co.il/?JobCode=JB-101929&sid=C052E6AC  :לשליחת קורות חיים הכנסו  

  E26B-43F5-B257-912B5F60FCB7

• סטודנטים/ות בעלי יתרת לימודים של שנתיים לפחות מהתחומים הבאים:

  הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, תוכנה, מכונות, תעשייה וניהול, מדעים מדויקים. 

  בעלי תואר ראשון וניסיון של 3 שנים לפחות מהתחומים הבאים:

  הנדסת אלקטרוניקה, תוכנה, מכונות, תעשייה וניהול, איכות/ אמינות, פיתוח עסקי, רכש ולוגיסטיקה.

  לשליחת קורות חיים הכנסו:

http://jobs.hunterhrms.com/IAI.co.il/?JobCode=JB-101930&sid=C052E6AC-%20E26B-43F5-  

B257-912B5F60FCB7
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יריד התעסוקה 
אוניברסיטת תל אביב

www.playtika.com :אתר אינטרנט

 Ella Ist :איש/אשת קשר

Ellai@playtika.com :דוא״ל

כתובת: החושלים 8 הרצליה פיתוח

מידע על החברה

Playtika offers round-the-clock excitement via classic games, in a free to play format, accessible 

everywhere. Playtika is the world’s largest Social games company. We captivate audiences with 

beautifully produced, highly immersive social games. Playtika was the first to introduce free-to-play 

casino-style games to social networks.

We are successfully applying our intuitive understanding of what players want and our mastery of 

marketing and monetization practices to slots, poker, bingo and other gaming categories. Playtika 

studios are hives of creativity, with the independence and flexibility to innovate along with the shared 

resources and gaming knowledge to produce best-sellers time and time again.

Collectively, we are 2,000+ employees spread across 17 studios with offices in Israel, US, Canada, 

Belarus, Argentina, Japan, Australia, Ukraine & Romania.

משרות פנויות

• Business Analyst מיועדת לסטודנטים/ות או בוגרים/ות ללא ניסיון Amite@playtika.com

• Game Economy מיועדת ל סטודנטים/ות או בוגרים/ות ללא ניסיון Amite@playtika.com

• User Acquisition Manager  מיועדת ל סטודנטים/ות או בוגרים/ות ללא ניסיון Amite@playtika.com
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הייטק

Hi-Tech

www.aligntech.com :אתר אינטרנט

 Lital Levi :איש/אשת קשר

llevi@aligntech.com :דוא״ל

.Ariel Sharon Boulevard,Or Yehuda 3 :כתובת

מידע על החברה

משרות פנויות

• Software Developer- Student position, llevi@aligntech.com

• Algorithms Developer- Student position, llevi@aligntech.com

• Algorithms Developer- Master/Ph.D degree with 1-3 years of relevant experience

Align Technology is a global medical device company engaged in the design, manufacture and 

marketing of the Invisalign® system, the most advanced clear aligner system in the world, and 

iTero® intraoral scanners and services for orthodontic and restorative dentistry. Align’s products 

help dental professionals achieve the clinical results they expect and deliver effective, cutting-edge 

dental options to their patients. 

INVISALIGN CLEAR ALIGNERS 

The Invisalign system is used for straightening teeth with a series of custom-made aligners for each 

patient. Invisalign treatment is offered in over 100 countries across the globe. Invisalign treatment 

is prescribed to teenage and adult patients through Invisalign-trained orthodontists or general 

practitioner dentists )GP dentists(. Patient pricing for Invisalign products is determined by the doctor, 

depending on the treatment plan. 

iTERO SCANNER AND SERVICES 

The iTero Element scanner uses patented parallel confocal imaging technology to capture an 

accurate 3D digital impression image of the patient's dentition. The 3D digital file can then be used 

for various procedures and services including, milling of restorative units such as crowns, implant 

abutments, and orthodontic workflows. Only the iTero intraoral scanner models feature Invisalign 

treatment applications. 
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יריד התעסוקה 
אוניברסיטת תל אביב

www.cps.co.il :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: לירון כהן סליבקה 

 liron@cps.co.il :דוא״ל

טל: 03-7664444

כתובת: הברזל 34 תל אביב

מידע על החברה

משרות פנויות

• מהנדס/ת אלגוריתמים -בעלי נסיון / בוגרים/ות

Info@cps.co.il למייל JB-202229 קורות חיים בציון מספר משרה  

  Junior Computer Vision Developer •

Info@cps.co.il למייל JB-202126  שליחת קורות חיים בציון מספר משרה  

CPS Jobs הינה חברת פתרונות טכנולוגיים. החברה הוותיקה בישראל בהשמה ומיקור חוץ ההשמה בתחומי ההייטק, 

ביוטק, קלינטק ובכירים. 

במהלך ארבעה עשורי פעילות , מלווה אישית צוות החברה אלפי מועמדים כל הדרך אל קריירה  מצליחה! 

לצוות החברה מערך קשרים עסקיים נרחב, המקיף למעלה מ-5,000 חברות מובילות בארץ ובעולם. מערך קשרים זה 

עומד לרשותך, כדי להתאים לך את המשרות הטובות והעדכניות ביותר. 

אנו נפתח לך דלתות גם בחברות שלא הכרת עד היום ונספק מידע על השינויים והעדכונים בשוק התעסוקה.

WE AIM HIGH. TECH.
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הייטק

Hi-Tech

www.foretellix.com :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: עמוס זיו 

jobs@foretellix.com :דוא״ל

כתובת: מגדל אלון1, רח' יגאל אלון 94, תל-אביב

מידע על החברה

משרות פנויות

• Software Developer - Student  -  jobs@foretellix.com

• Junior Software Engineer  -  jobs@foretellix.com

Foretellix is a unique, technology-based start-up in the field of Autonomous Vehicles )AV(. Backed up 

by top notch investors, it is developing a framework for verification of self-driving cars. 

For several exciting roles, we are looking for talented Software Engineers with zero or more years 

of experience; but they must be with strong Computer-Science education, motivated, and highly 

capable SW Engineers! Come join us developing a revolutionary system for autonomous vehicles, 

and be involved in changing the world…
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יריד התעסוקה 
אוניברסיטת תל אביב

 www.apple.com/jobs/il/hardware.html :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: גילי נאומן 

gneuman@apple.com :דוא״ל

כתובת: משכית 12, הרצליה

מידע על החברה

משרות פנויות

• SW Enginner Student

  https://jobs.apple.com/il/search?#specs&ss=IL_Students&t=0&so=&lo=0*ISR&pN=0&openJobId=26810471

• HW Enginner Student

  https://jobs.apple.com/il/search?#specs&ss=IL_Students&t=0&so=&lo=0*ISR&pN=0&openJobId=113784190

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 CV
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הייטק

Hi-Tech

www.zerto.com  :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: תמר מזר 

tamar.mazar@zerto.com :דוא״ל

טל: 077-921-0070

כתובת: אבא אבן 10, הרצליה פיתוח 

מידע על החברה

משרות פנויות

• משרת Junior Driver Developer המיועדת לבוגרי/ות תואר במדעי המחשב )או דומה( עם ממוצע ציונים גבוה וידע  

C/C++.  https://www.zerto.com/company/open-positions/?p=job%2FoZkQ9fw2%2Fapply-ב  

• משרת Junior Backend Developer המיועדת לבוגרי/ות תואר במדעי המחשב )או דומה( עם ממוצע 85 ומעלה.   

https://www.zerto.com/company/open-positions/?p=job%2FoK2R9fww%2Fapply  

- מנפילת שרתים בעקבות  Zerto היא חברת סטארטפ המספקת שירותי התאוששות מאירועי אסונות טכנולוגיים  זרטו 

 Zerto הפסקות חשמל ועד התקפות סייבר, הגנה וגיבוי של מידע לסביבות וירטואליות ולקלאוד. במקרה של אסון, המוצר של

מאפשר לארגונים לחזור לפעילות מלאה בלחיצת כפתור וללא איבוד מידע.

לחברה, שהוקמה על ידי שני אחים ישראלים, מספר סניפים ברחבי העולם וכ-7,000 לקוחות. מרכז הפיתוח נמצא בארץ 

ויושב בהרצליה פיתוח.



63

יריד התעסוקה 
אוניברסיטת תל אביב

www.samsung.com  :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: תמר מזר 

jobs.sirc@samsung.com :דוא״ל

 Shoham St.,  Ramat Gan, 5251003, Israel 2 :כתובת

מידע על החברה

משרות פנויות

• omputer Vision Algorithms student jobs.sirc@samsung.com

• Automotive application student jobs.sirc@samsung.com

• FW student jobs.sirc@samsung.com

At Samsung we are focusing beyond the horizon and pushing exciting developments in many key 

areas of technology. Samsung is creating a new area of continuous innovation, bringing value and 

contribution to society and creating a workplace where our employees can enjoy making the most 

of their talent, creativity and passion. 

You are invite to join our fascinating journey to create unrivalled products based on the company’s 

cutting-edge technology and share our commitment to bring new value to people around the globe.
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הייטק

Hi-Tech

www.worldquant.com/home :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: קרן צביבך 

WQIsraeljobs@worldquant.com :דוא״ל

כתובת: מגדל "אמות אטריום", ז'בוטינסקי 2, רמת-גן 

מידע על החברה

משרות פנויות

• Quantitative Researcher

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

Interested and qualified candidates can email their CV to WQIsraeljobs@worldquant.com

 • Software Engineering Intern

The Software Engineer Intern will help develop, maintain, and improve proprietary software to 

efficiently manage various types of financial market data and to facilitate quantitative

investment research. Interested and qualified candidates can email their

CV to WQIsraeljobs@worldquant.com

WorldQuant is a quantitative asset management firm founded in 2007 and

currently has over 700 employees working in more than 25 offices in 15 countries.

We develop and deploy systematic financial strategies across a variety of asset classes in global 

markets, utilizing a proprietary research platform and risk management process.
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יריד התעסוקה 
אוניברסיטת תל אביב

www.nisha.co.il :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: שרון זוהר

chen@nisha.co.il :דוא״ל

כתובת: ת.ד 947 שוהם 

מידע על החברה

משרות פנויות

• סטודנט/ית למשרת פיתוח אלגוריתמים

• סטודנט/ית למשרת פיתוח תוכנה

• בוגר/ת תואר ראשון ללא ניסיון קודם בפיתוח

WEB בוגר/ת תואר ראשון עם ניסיון מהלימודים בפיתוח •

EMBEDDED בוגר/ת למשרת פיתוח מערכות •

קבוצת נישה פועלת מאז 1995 ומתמחה בתהליכי איתור והשמת עובדים בתחום: ההייטק, הבכירים, המכרזים, הביומד, 

הקלינטק, הבינוי והתשתיות ,שוק ההון, מטה ופיננסים, קמעונאות ומוצרי הצריכה.  אנו מלווים בהצלחה אלפי חברות 

וארגונים בתהליכי גיוס והשמת עובדים  בקרב חברות בינלאומיות, ישראליות וקרנות הון-סיכון מובילות. בקבוצת נישה'

כ- 150 מקצועני השמה, 3 סניפים בישראל.

- כיום נישה היא החברת -בת בורסאית ונחשבת לחברת ההשמה הגדולה ביותר בישראל בתחומים הטכנולוגיים. 

- לקבוצת נישה 2 חברות בנות : נישה פרו המנהלת גיוס במיקור חוץ ונישה גלובל המטפלת בגיוס מקומיים ברחבי 

- העולם לחברות ישראליות ובינלאומיות.
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הייטק

Hi-Tech

www.next-insurance.com :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: ענבל ברגנר

jobs_il@next-insurance.com :דוא״ל

כתובת: הגביש 5, כפר סבא ) בקרוב עוברים לעתיר ידע( 

מידע על החברה

משרות פנויות

• jobs_il@next-insurance.com/Engineering /SW Developers-Final year students

• jobs_il@next-insurance.com/Engineering /SW Developers-Recent Graduates

We are disruptors in insurtech, and created the first live certificates in the industry! Our team is over 

100 strong, consisting of engineers, designers, insurance advisors, product managers, and more. At 

Next Insurance, we’re on a mission to make the lives of small business owners easier, by creating 

technological solutions to give insurance products online with the most advanced protocols and 

tools. We’re focused on the US market, where we serve over 40,000 customers.
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יריד התעסוקה 
אוניברסיטת תל אביב

/http://joinvonage-il.com :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: סיגל סהר

sigal.sahar@vonage.com :דוא״ל

כתובת: יגאל אלון 94 תל אביב 

מידע על החברה

משרות פנויות

• Junior Developer: If you’re interested in becoming a successful, skilled  developer )back-end /  

  full -stack developer(, it helps to learn from skilled mentors. At Vonage, we’re happy to teach you  

  everything we know, and provide you with the guidance required to grow in the industry.

  junior_developer_942188ff2@ivy.greenhouse.io 

• Mobile Developer: In this position, you will be responsible for end-to-end development of real-

  time mobile applications using the latest technologies such as Swift, ObjC, Java, Kotlin, among 

  others. mobile_developer_a83d5e992@ivy.greenhouse.io

At Vonage we all come to work every day because we want to solve the biggest problem that 

businesses face: communicating. We lead the product innovation and development that impacts 

millions of businesses worldwide. Our main products are cloud communication solutions for 

SMBs and innovative communication APIs for software companies and developers. Our product 

innovations change the way businesses operate and serve their customers. Working at Vonage’s 

R&D Center in Tel-Aviv provides the best of both worlds: the excitement of a young start-up 

environment coupled with solid US corporate-backed resources. Great people, be part of a top-

notch team who are passionate about what they do, a chance to influence a global product Road 

Map, cutting edge Technologies, a world-class Chef - are only part of the things Vonage can offer! If 

you’re smart, passionate and have a vision for a better future, come join us.
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הייטק

Hi-Tech

www.orbit-cs.com :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: לימור יוסף - קלמן 

orbit-cs@cvwebmail.net  :דוא״ל

טלפון: 09-8922777

כתובת: הצורן 8 נתניה

מידע על החברה

• סטודנט/ית להנדסת חשמל ואלקטרוניקה )שנה ג'( לפיתוח מערכות שמע למטוסים.

• סטודנט/ית להנדסת חשמל ואלקטרוניקה )שנה ג'( לפיתוח מערכות תקשורת לווינית.

orbit-cs@cvwebmail.net :קו"ח למייל  

משרות פנויות

אורביט מערכות תקשורת בע"מ מתמקדת בתקשורת מבוססת מעקב מדויק בתחומי תקשורת הלוויין, הטלמטריה והחישה 

מרחוק, ומספקת פתרון חדשני לניהול שמע אווירי. עם האישורים הנדרשים מצד סוכנויות הגנה, ממשל ועסקים, אנו 

מספקים פתרונות מקצה לקצה מותאמים אישית בים, ביבשה ובאוויר. השילוב הייחודי של אורביט בין עיצוב חכם, אמינות 

גבוהה וניסיון מוכח בשטח מאפשרים לנו לענות לצרכיו של כל לקוח.
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יריד התעסוקה 
אוניברסיטת תל אביב

www.fyber.com :אתר אינטרנט

 Sivan Morad :איש/אשת קשר

cv@fyber.com  :דוא״ל

Hapsagot street Patah Tikva 4 :כתובת

מידע על החברה

• סטודנט/ית להנדסת חשמל ואלקטרוניקה )שנה ג'( לפיתוח מערכות שמע למטוסים.

• סטודנט/ית להנדסת חשמל ואלקטרוניקה )שנה ג'( לפיתוח מערכות תקשורת לווינית.

orbit-cs@cvwebmail.net :קו"ח למייל  

• Product Operations Student/ Student position/ Send us  your CV to cv@fyber.com.

• Solution Engineer/ Full time position, 1 years experience/ send us your CV to cv@fyber.com

• Full Stack Developer/ full time position/ 2 years experience/ Send us your CV to cv@fyber.com

• Frontend Developer/ full time position/ 2 years experience/ Send us your CV to cv@fyber.com

• Backend developer / Send us your CV to cv@fyber.com 

משרות פנויות

Fyber is a global technology company, developing a next generation monetization platform for 

mobile publishers. Fyber combines proprietary technologies and expertise in mediation, RTB, video 

and audience segmentation to create holistic solutions that shape the future of the app economy. 

Fyber recently fully merged its three previous acquisitions: Heyzap, Inneractive and Fyber RTB 

)formerly, Falk Realtime(, and is now operating under one single brand. Fyber has six global offices 

in San Francisco, New York, London, Berlin, Tel Aviv and Beijing. It is publicly traded on the Frankfurt 

Stock Exchange under the symbol FBEN.
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הייטק

Hi-Tech

www.nuvoton.com :אתר

איש/אשת קשר: מיה זהר

maya.zohar@nuvoton.com :דוא״ל

כתובת: המלאכה 19, ראש העין  

מידע על החברה

•  Jr. RT/Embedded Firmware Engineer/בוגרים/ות בהנדסת מחשבים או מדעי המחשב

•  Jr. Design Verification Engineer/בוגרים/ות בהנדסת אלקטרוניקה וחשמל

•  Jr. VLSI Design Engineer/בוגרים/ות בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה

משרות פנויות

NuvotoN techNology הינה חברה גלובלית שבסיסה בטייוואן, העוסקת בפיתוח ושיווק רכיבים אלקטרוניים מתקדמים. 

נובוטון ישראל הינה חברת-בת של נובוטון העולמית. מרכז הפיתוח הישראלי מתמקד בפיתוח רכיבים מתוחכמים המורכבים 

על לוח האם, לשיפור תפקודם של מחשבים אישיים, נייחים וניידים וכן עבור שרתים. חלק גדול מהרכיבים אשר פותחו 

על ידי האתר בישראל היו הראשונים מסוגם בשוק והפכו לאחר מכן למובילי טכנולוגיה ולפורצי דרך בשווקים בהן היא 

פועלת. האתר כולל את כל התחומים המקיפים פיתוח ושיווק של רכיבים, החל בהגדרתם, דרך מימושם וכלה בקשר 

ישיר ומתמיד עם הלקוחות. 

עם מכירות של מעל 100 מיליון דולר לשנה, נחשבת חברת נובוטון לשחקן ראשי בתחום הבקרים ל-Pc ולשרתים וכן 

.)TPM- Trusted Platform modules( לרכיבי אבטחה

בנובוטון ישראל למעלה מ-100 עובדים, מרביתם עובדים בהרצליה ומקצתם במשרדים במגדל העמק.

העובדים נהנים משלל פעילויות חברתיות מהנות לאורך השנה ומסביבת עבודה נעימה, משפחתית ומפרגנת.
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יריד התעסוקה 
אוניברסיטת תל אביב

www.magshimim.cyber.org.il  :אתר

איש/אשת קשר: סהר אלימלך

sahar@cyber.org.il :דוא״ל

כתובת: המלאכה 19, ראש העין  

המרכז לחינוך סייבר הוקם במטרה להוביל שינוי חברתי בישראל דרך חינוך למצוינות באמצעות לימוד סייבר וטכנולוגיה. 

נוספים  ופרויקטים  תכניות  לצד  והחברתית,  הגאוגרפית  בפריפריה  א-פורמליות  לימוד  תכניות  ומפעיל  מפתח  המרכז 

בפריסה ארצית. פעילות המרכז לחינוך סייבר נעשית בשלושה מישורים:

1. שינוי חברתי בפריפריה – מימוש הפוטנציאל בקרב נערים ונערות ומתן הזדמנות איכותית 

2. הובלת שוויון מגדרי – העלאת אחוז הנערות בלימודי טכנולוגיה ומחשבים במטרה להגדיל את מספר הנשים במקצועות ההייטק 

3. מוקד ידע לאומי – מיזם משותף עם מערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה, במטרה לפתח פרויקטים ייחודיים 

מידע על החברה

• מדריכ/ה לתכנית המצוינות "מגשימים"

מחפשים אתגר אמיתי, מצוינות טכנולוגית ושליחות חברתית? בואו להוביל איתנו!

לתכנית הסייבר הלאומית "מגשימים" העוסקת בהדרכת בני נוער )י'-י"ב( בתחומי המחשבים והסייבר דרושים מדריכים 

ומדריכות להדרכה טכנולוגית משמעותית ומאתגרת. התפקיד כולל הדרכה טכנולוגית, ליווי קבוצת לימוד וחניכת תלמידים 

מצטיינים בכל רחבי הארץ, עם התמקדות בפריפריה הגאוגרפית/חברתית.

העבודה הינה בשעות אחר הצהריים בהיקף שעתי: 3 שעות פרונטליות בכיתה + 5 שעות מהבית. ההתחייבות הינה 

לעבודה עד סוף שנת הלימודים האקדמית )עם ירידה בעומס בתקופות מבחנים(. שכר מתגמל, סיפוק ועניין רב מובטחים!

דרישות:

יכולת הדרכה, גישה חינוכית וחברתית.

ידע טכנולוגי רלוונטי, אסמבלי, c++ , c, רשתות 

יכולות בין אישיות גבוהות, יכולת עבודה בסביבה דינאמית וגמישה.

ראש גדול ורצון להשפיע על בני נוער.

מתאים מאוד לסטודנטים/ות. 

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

אזורי עבודה – כל הארץ

משרות פנויות
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הייטק

Hi-Tech

www.futurelearning.ai :אתר

איש/אשת קשר: ענבר בן-ארי

טלפון: 03-5610090

info@futurelearning.ai :דוא״ל

כתובת: הנחושת 3, תל אביב

מידע על החברה

• Deep Learning Engineer 

• AI Software Engineer

משרות פנויות

חברת razor labs הינה החברה הגדולה בישראל המציעה פתרונות בינה מלאכותית )aI( לחברות בארץ ובעולם. 

מהנדסים בחברה בונים מודלי בינה מלאכותית המותאמים לפרויקטים ולמוצרים מגוונים. מודלים אלו מבוססים

על ניתוח דאטה וניתוח וידאו ומאפשרים אופטימיזציה של תהליכים עסקיים והגדלת הכנסות החברה.

 deeP learNINg פיתחנו מסלול הכשרה ייחודי למהנדסי ,aI-מתוך אמונה בחדשנות הטכנולוגית והתאוצה של מהפכת ה

הנקרא future learNINg. באמצעות גיוס קפדני, אנחנו מאתרים ובוחרים את האנשים עם הרקע והיכולות המתאימות, 

מכשירים אותם ופותחים להם את הדלת להיכנס לתעשיית ה-aI. תנאי הסף שלנו הם: תואר ראשון בהצטיינות או תואר 

שני במקצועות מדעיים וידע מתקדם בשפת תכנות פייתון.

הלימודים  10:00-18:00. תכנית  בין השעות  עד חמישי,  ראשון  ימים  8 שבועות,  ונמשך  אינטנסיבי  מסלול ההכשרה 

.NvIdIa של חברת gPu כוללת 250 שעות של פיתוח ותרגול מעשי באמצעות עמדות אישיות המצוידות במעבדי

המחזור הקרוב ייפתח ב-7 ביולי 2019.

מה אנחנו מציעים?

1. מתודולוגיה ייחודית המשלבת הרצאות תאורטיות עם תרגול מעשי המאפשר לצבור ניסיון פרקטי וללמוד כיצד להשתמש 

ב-aI בפתרון בעיות מאתגרות וממשיות.

2. תכני לימוד עדכניים ותרגילי מימוש המבוססים על הידע והניסיון הרב שנצבר בחברה, בזכות מחקר ופיתוח פתרונות 

aI עבור חברות גדולות ברחבי העולם.

3. משרה מובטחת בחברה לכל סטודנט המסיים את הקורס בציון ממוצע גבוה מ-85. 90% מבוגרי המחזורים הקודמים 

עובדים כיום בחברה.
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יריד התעסוקה 
אוניברסיטת תל אביב

 www.nrcn.gov.il :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: גיא דנילוביץ

hr@nrcn.org.il :דוא״ל

טלפון: 08-6568112

מידע על החברה

משרות פנויות

• מהנדס/ת מכונות

• מהנדס/ת חשמל

• מהנדס/ת מחשבים-מערכות מידע 

הקריה למחקר גרעיני- נגב )הקמ"ג(, ע"ש שמעון פרס, הנו ארגון מדעי טכנולוגי בעל חשיבות לאומית מהמעלה 

הראשונה העוסק במגוון רחב של תחומים ייחודיים בחזית הידע העולמי. הקמ"ג מובילה את המחקר והעיסוק בנושאי 

גבוהה. הארגון מאפשר  ומימוש טכנולוגי-הנדסי ברמה  בין מחקר מדעי  ומאפשרת שילוב  ביותר  הגרעין המתקדמים 

הלימודים  במוסדות  גבוהים  ללימודים  יציאה  מתאפשרת  למצטיינים  ארוך.  לטווח  ואישי  מקצועי  התפתחות  אופק 

המובילים בארץ ובחו"ל וכן ביצוע מחקרים בעלי אופי אקדמי התואמים את צרכי הארגון תוך שיתוף פעולה עם מוסדות 

מזמינים  ואנו  התחומים  בכל  בנגב  עצומה  התפתחות  ישנה  האחרונות  בשנים  ובעולם.  בארץ  המובילים  המחקר 

אתכם להצטרף לשורותינו ולקחת חלק בעשייה ציונית משמעותית. אנו מעוניינים לגייס בוגרי תואר ראשון בתחומי 

הנדסת מכונות, כימיה, חשמל, מערכות מידע ובעלי תארים מתקדמים בתחומי הפיזיקה, כימיה, מכונות וחומרים.
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הייטק

Hi-Tech

jobs6@electra.co.il :מיועדת למהנדס/ת תעשייה וניהול או כלכלן/ית, כתובת למשלוח קו"ח ,PMO - בקר/ית תקציבי •

jobs6@electra.co.il :מהנדס/ת מכונות, כתובת למשלוח קו"ח •

jobs6@electra.co.il :מהנדס/ת חשמל, כתובת למשלוח קו"ח •

משרות פנויות

 www.electra.co.il :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: אורנה פורת-ברגר

v-ornapb@electra.co.il :דוא״ל

כתובת: שדרות נים 2, ראשון לציון

מידע על החברה

קבוצת אלקטרה הינה חברה מובילה המיישמת תפיסה ייחודית של מחזור חיים, הבאה לידי ביטוי במתן מענה לכל 

הייזום  אלקטרו-מכניות החל משלב  ומערכות  למבנים, מתקנים  פרויקטים  של  החיים  במחזור  והתחומים  השלבים 

והקמה והלאה לשלבי ההפעלה, אחזקה ושירות.

ופרויקטי הבנייה  אלקטרה בע"מ נותנת מענה לכל הצרכים הקיימים בתחום המערכות האלקטרו מכניות הגדולות 

והתשתיות, תחת קורת גג אחת. 

קבוצת החברות של אלקטרה מציעה פתרונות מקיפים מהמסד עד טפחות, אשר נוגעים לכל שלב והיבט של פרויקט 

נדל"ן.  אלקטרה ממלאת תפקיד של קבלן ראשי במגזר הפרטי והציבור כאחד, ומובילה את העיצוב, התכנון והבנייה של 

כמה מהפרויקטים הבולטים ביותר שנבנים בישראל: פרויקטים למגורים ואתרים תעשייתיים, מבני היי טק ושירותים, 

בתי חולים, פרויקטים של תשתיות תעבורה לאומית ועוד.

www.electra.co.il :לפרטים נוספים בקרו באתר

jobs6@electra.co.il :למשלוח קורות חיים

Be part of a global technology 
company, developing a next 
generation monetization platform 
for mobile publishers.
We are looking for employees that are creative and 
analytical, thinkers and doers, focused and dynamic. 
Check out open positions (www.fyber.com/careers/) 
to see where you can contribute.

Product Operations Student

Office Manager Student

Full Stack Developer

Frontend Developer

Solution Engineer

Big Data Developer

Java/Scala Developer

DevOps Engineer

Send us your CV to cv@fyber.com
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Be part of a global technology 
company, developing a next 
generation monetization platform 
for mobile publishers.
We are looking for employees that are creative and 
analytical, thinkers and doers, focused and dynamic. 
Check out open positions (www.fyber.com/careers/) 
to see where you can contribute.

Product Operations Student

Office Manager Student

Full Stack Developer

Frontend Developer

Solution Engineer

Big Data Developer

Java/Scala Developer

DevOps Engineer

Send us your CV to cv@fyber.com
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רב-תחומי

Multidisciplinary

יוניליוור ישראל הינה אחת מ-5 החברות המובילות בארץ למוצרי צריכה המעסיקה למעלה מ-2,000 עובדים. החברה 

יוניליוור האנגלו-הולנדי, מתאגידי מוצרי הצריכה הגדולים בעולם בתחום מוצרי המזון והטיפוח האישי והביתי  בשליטת 

יוניליוור מפתחת דרכים  ומובילה עולמית בתחום המחקר והפיתוח. כחלק מחזון החברה ומתוך תפיסת הקיימות שלה, 

חדשניות לעשיית עסקים, במטרה להכפיל את גודלה, להפחית ההשפעה הסביבתית השלילית וליצור השפעה חברתית 

חיובית. יוניליוור משקיעה בפתוח הטאלנטים באמצעות מגוון תכניות מנהיגות ועתודה ניהולית. בין המותגים המובילים 

של יוניליוור: תלמה, קנור, קליק, בייגל בייגל, גלידת שטראוס, דאב, רקסונה, אקס, קליק, בדין, סיף, פינוק, ליפטון והלמנס

• עתודה ניהולית לתחום השיווק 

• עתודה ניהולית לתחום המכירות

• עתודה ניהולית תחום מדעי המחשב

משרות פנויות

מידע על החברה

www.unilever.co.il :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: ליבי אנגל קזס 

HR-recruit.Israel@unilever.com :דוא״ל

טל: 1-800-780-780

כתובת: גלבוע 4 קרית שדה התעופה
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יריד התעסוקה 
אוניברסיטת תל אביב

• נציגי /ות שירות לקוחות לשיחות נכנסות בתחום רפואת האונליין הפועל החל מהשעה 16:00 אחה"צ + סופ"ש.   

  התחייבות ל-4 משמרות בשבוע כולל סופ"ש. מיועד לסטודנטים ובוגרים.

• נציגי שירות לקוחות לשיחות נכנסות בלבד בתחום הבריאות והרכב.. העבודה במשמרות מגוונות. מינימום 4 משמרות   

  בשבוע – סופ"ש לסירוגין. מיועד לסטודנטים/ות ובוגרים/ות. 

• דרושים/ות מדריכים/ות לצורך ביצוע הדרכות בנושאים של חינוך לבריאות.  לימודי תואר בתחום מדעי החיים, רפואה או 

  תזונה- חובה.  ניידות- יתרון משמעותי. מיועד לסטודנטים ובוגרים. 

• דרושים/ות אחים/ות בפריסה ארצית לעבודה במסגרות מטעם משרד החינוך ברחבי הארץ. מיועד לבוגרי תואר ובעלי/ות  

תעודת אח/ות - אפשרות לחלקיות משרה. 

משרות פנויות

מידע על החברה

www.femi.com :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: יריב מימרן  

friend@femi.com :דוא״ל

טל: 1-800-780-780

כתובת: המשביר 1, חולון

ברמה  מורכבים,  ותהליכים  שירות  עתירי  פרוייקטים  בניהול  ושירות המתמחה  ניהול  הינה חברת  פרימיום  פמי  קבוצת 

והן בעבור תאגידים מובילים בענף הביטוח ובמשק הישראלי. בשנותיה הראשונות התמקדה  הלאומית והממשלתית 

קבוצת פמי בהענקת שירותי בריאות פרטיים, תוך הקפדה על האיכות והמצוינות המתחייבות מעיסוקה ברפואה. על מנת 

לפתח את תחומי הפעילות השונים, תוך המשך טיפוח מוקדי הידע והתמחויות, פועלת החברה בעשור האחרון בשתי 

מסגרות ארגוניות נפרדות: 

פמי בריאות – מרכזת את השירותים הרפואיים, פיתוח והטמעת טכנולוגיות מתקדמות להגברת נגישות הרפואה וזמינותה 

לכל לקוח באשר הוא. פמי בריאות מעניקה שירותי רפואה מתקדמים וטכנולוגיות טלרפואה ללקוחות בישראל ובעולם.

פמי בריאות, הפועלת משנת 1991, הינה חברת שירותי רפואה מהמתקדמות והגדולות בישראל. החברה מפעילה מערכי 

שירות בתחום הבריאות ועוסקת בניהול ותפעול פרויקטים רפואיים, בפריסה ארצית. את שירותיה המקצועיים מציעה 

פמי בריאות לחברות הביטוח בישראל ולגופים שונים במגזר הציבורי וקופות החולים. השירותים מנוהלים על ידי הנהלה 

רפואית בכירה, רופאים, אחיות ו- 4,000 נותני שירות מקצועיים.

פמי בריאות – מובילים את שירותי הרפואה בישראל ופעילה בטכנולוגיות המתקדמות שפיתחה, גם בעולם.

פמי פרימיום – מתמחה בניהול, תפעול, הדרכה ובקרה של פרוייקטים מורכבים, תוך מחוייבות לייעול ושיפור מתמיד בכל פרוייקט.
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רב-תחומי

Multidisciplinary

שירות הביטחון הכללי הוא ארגון ממלכתי המופקד על שמירת בטחון המדינה מוסדותיה ומשטרה הדמוקרטי מפני 

איומי טרור, ריגול, חתרנות מדינית וחשיפת סודות המדינה. שירות הביטחון הכללי מציע מסלולי קריירה ייחודיים ומשמעותיים 

בלב העשייה הביטחונית הישראלית, בתחומי מודיעין מבצעים אבטחה טכנולוגיה וסייבר )הגנה ותקיפה( ומזמין אתכם 

להצטרף לשורותיו. 

מובטחת קריירה מרתקת הכוללת אפשרויות קידום, ביטחון תעסוקתי, תנאי שכר הולמים ומעטפת רווחה רחבה.

להתרשמות ממגוון התפקידים להגשת מועמדות, יש להיכנס לאתר האינטרנט שלנו:

 www.shabak.gov.il  - מסלולי קריירה. שירות הביטחון הכללי מזמין אותך להצטרף לשורותיו!

• משרות בתחום המודיעין המיועדות לאנשי מדעי החברה והרוח

• משרות בתחום המבצעים במיועדות לבוגרי יח' קרביות

• משרות בתחום האבטחה )אישים, מתקנים, מידע וכדו'(

משרות פנויות

מידע על החברה

www.shabak.gov.il :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: אורי 

MRBINA04@GMAIL.COM :דוא״ל
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יריד התעסוקה 
אוניברסיטת תל אביב

מידע על החברה

 www.kpmg.co.il :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: מורן איתן

טלפון: 03-6848000 

Meitan@kpmg.com :דוא״ל

כתובת: הארבעה 17, תל אביב

mzada@kpmg.com /יועץ/ת רגולציה/ בוגרי/ות כלכלה או מנה"ע עם התמחות של מימון •

Meitan@kpmg.com /סטודנטים/ות למדעי המחשב או תעשיה וניהול /PMO •

ekalfon@kpmg.com/סטודנט/ית לניהול סיכונים ובקרת איכות/סטודנטים/ות •

משרות פנויות

KPMG מספקת שירותי ביקורת, מס וייעוץ לארגונים בתעשיות החשובות ביותר בעולם, וידועה בהיותה מקום נהדר לעבוד 

ביטוי בתרבות האירגונית  לידי  ובאה  לקוחותינו  בו קריירה. הצמיחה שלנו מונעת ממתן תוצאות אמתיות עבור  ולבנות 

המעודדת פיתוח אישי, סביבת עבודה ייחודית, חדשנות ומצוינות. 
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רב-תחומי

Multidisciplinary

 www.boi.org.il/he/Careers/Pages/Default.aspx/ :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: הילה אלקיים לוי

cv@boi.org.il :דוא״ל

כתובת: דרך מנחם בגין 48, תל אביב

• סטודנט/ית ביחידת שוק ההון, באגף סטטיסטיקה, בחטיבה למידע וסטטיסטיקה

• סטודנט/ית ביחידת שירותי מחשוב וטכנולוגיות

cv@boi.org.il

משרות פנויות

מידע על החברה

בנק ישראל הוא הבנק המרכזי של מדינית ישראל. הבנק נוסד ב- 1954, ומקום מושבו בירושלים, בקריית בן גוריון, בקרבת 

משכן הכנסת, בית המשפט העליון ומשרדי הממשלה. קיימת שלוחה של הבנק בת"א שרוב עובדיה הינם מחטיבת הפיקוח 

על הבנקים. הבנק עצמאי ויעדיו ודרכי פעילותו נקבעו בחוק בנק ישראל משנת 2010.

מטרות הבנק: שמירה על יציבות המחירים, תמיכה בהשגת יעדי הממשלה, בעיקר בתחומי הצמיחה והתעסוקה וצמצום 

פערים חברתיים, ותמיכה ביציבות המערכת הפיננסית.

בין תפקידי הבנק: ניהול המדיניות המוניטרית, החזקת יתרות המט"ח של המדינה וניהולן, תמיכה בפעילות הסדירה 

הנפקת  במשק,  והסליקה  התשלומים  מערכות  הסדרת  הממשלה,  של  כבנקאי  שימוש  הפיננסיים,  השווקים  וביציבות 

ייעוץ לממשלה בעניינים כלכליים, ניהול  מטבע והסדרת מערכת המזומנים במשק, פיקוח והסדרת מערכת הבנקאות, 

מערכת מידע וסטטיסטיקה על כלכלת ישראל וייצוג המדינה במוסדות הפיננסיים הבינלאומיים.

קהל היעד שלנו הוא סטודנטים/ות לתארים ראשונים ושניים ובוגרים/ות בתחומי כלכלה / מינהל עסקים / חשבונאות / 

סטטיסטיקה. כמו כן, סטודנטים/ות ובוגרים/ות בתחום מדעי המחשב והנדסה.
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יריד התעסוקה 
אוניברסיטת תל אביב

•  State and Local Tax

Our U.S. State and Local Tax (SALT) team is dedicated to helping its clients assess their state 

and local tax burden by recommending solutions that support their overall business objectives 

and providing support so that their filling positions are consistent with good business practices 

and with the states' applicable tax laws and rules. 

Job Requirements:

•        Accounting or Finance student

•        Native English speaker

•        Advanced verbal and writing skills

•        Dedicated to providing exceptional customer service to clients

•        Able to work in a fast-paced environment

Position number: 2696

CV: adi.leibovich@pwc.com

משרות פנויות

www.pwc.com :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: נועה רפפורט פרי

  Pwc.hr@il.pwc.com :דוא״ל

כתובת: המרד 25, תל אביב  

מידע על החברה

PwC Israel היא פירמת שירותים פיננסיים מקצועיים מובילה בשוק הישראלי ופעילה מאז שנת 1924. הפירמה מונה 

63 שותפים וכ -1,200 עובדים מקצועיים, בהם רואי חשבון, כלכלנים,משפטנים, מוסמכים במנהל עסקים, אנשי תוכנה 

ומנתחי מערכות, מהנדסים ועוד. כנהוג ברשת הגלובאלית, שירותינו מתחלקים לשלושה תחומים עיקריים, אשר לכל 

אחד מהם מערך של התמחויות, והם ערוכים לענות על דרישות לקוחותינו, אשר פעילים בשווקים הגלובליים.

הפירמה מעניקה שירותים פיננסיים מקצועיים לחברות מכל ענפי המשק. 
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 www.bdo.co.il :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: יוגב כראדי

YogevK@bdo.co.il :דוא״ל

כתובת: דרך מנחם בגין 48, תל אביב

רב-תחומי

Multidisciplinary

• מתמחים/ות להשתלבות במחלקות הביקורת

JB-211 בציון מס' משרה BDOcareer@bdo.co.il קו"ח יש לשלוח למייל  

!SOX/RAS -דרושים/ות מתמחים/ות להשתלבות במחלקות הייעוץ הניהולי BDO-ל •

JB-211 בציון מס' משרה BDOcareer@bdo.co.il קו"ח יש לשלוח למייל  

• יועץ/ת אחריות תאגידית 

  לליווי חברות בפיתוח והטמעת תכניות קיימות, אחריות תאגידית ואתיקה  לפי תקנים בינלאומיים. 

  קו"ח יש לשלוח למייל BDOcareer@bdo.co.il בציון מס' משרה 1385

BDO Consulting Group אנליסט/ית  למחלקת מימון פרויקטים ב •

  העבודה כוללת בניית מודלים פיננסיים מורכבים, בנקאות השקעות, בדיקות כדאיות כלכליות, בדיקות נאותות,

  ניתוח וניהול סיכונים פיננסיים ועוד.

  קורות חיים יש לשלוח למייל BDOcareer@bdo.co.il בציון מס' משרה 1235

משרות פנויות

מידע על החברה

BDO הינה פירמת ראיית חשבון ויעוץ עסקי הנמנית על חמש הפירמות הגדולות בישראל. הפירמה נוסדה בשנת 1983 

כחלק מהרשת הבינלאומית BDO עם יותר מ-1,500 עובדים המועסקים בעשרה סניפים ברחבי בארץ. לרשת פריסה 

עולמית ב-162 מדינות ומעל ל-73,000 עובדים בכל רחבי הגלובוס.  BDO מעניקה לך הזדמנות ממשית להגשים את 

חלומך. אם אתה שואף לעבוד, לצמוח, וללמוד ממקצוענים, אם אתה רוצה לפגוש חברות מובילות ולהיות מעודכן באופן 

תמידי בחדשות האחרונות בתחומך, BDO הינו המקום עבורך. אנו מייחסים חשיבות עליונה למערכות יחסים שאנו בונים 

עם לקוחותינו כמו גם לאלה שאנו מטפחים בתוך הפירמה עם עמיתינו. אנו מציעים לך ערך מוסף ייחודי – ההזדמנות 

להגיע לפסגת יכולותיך וליהנות מהדרך לשם!
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www.tfi.org.il :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: נטלי עוז 

tlv@tfi.org.il :דוא״ל

כתובת: בכל הארץ

יריד התעסוקה 
אוניברסיטת תל אביב

• אם את/ה מחפש/ת משמעות בעבודה ורוצה לתרום ליצירת שינוי אמיתי בחייהם של ילדים, אם יש בך תשוקה, אם 

את/ה בעל/ת חזון ומוטיבציה - אותך אנחנו מחפשים!  חותם היא תכנית מנהיגות חברתית-חינוכית הפועלת לקידום 

שוויון הזדמנויות בחינוך. אנחנו מאמינים שלכל ילד בישראל הזכות לבחור את עתידו, ללא קשר לרקע ממנו הוא בא. 

־התכנית מכשירה אקדמאים/ות להוראה משמעותית ומעוררת השראה בפריפריה בישראל, במטרה ליצור קהילה איכו

תית של אנשי חינוך, מורים מעולים ומנהיגים הפועלים יחד. המתקבלים/ות לתוכנית מקבלים הכשרה ייחודית וכן שורה 

של הטבות ייחודיות, ליווי ותמיכה לאורך כל התוכנית, מלגת קיום ותעודת הוראה באישור המל"ג.  המשרה מתאימה 

https://tfi.org.il/hotam-join-us  .לאקדמאים/ות ללא תעודת הוראה. המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

משרות פנויות

מידע על החברה

זו ההזדמנות שלך לעבודה עם משמעות, שליחות חברתית ויכולת להשפיע. הירשמ/י היום למחזור י' של תכנית חותם.

התכנית מכשירה ומפתחת קהילה של מורים ואנשי חינוך בעלי חזון וכישורי מנהיגות, להובלת שינוי בפריפריה החברתית 

והגיאוגרפית של מדינת ישראל. היום אנחנו יודעים, מניסיון – ילד מירוחם שיש לו כ-50 אחוז פחות סיכוי לקבל תעודת 

בגרות מילד בלהבים, יכול להילחם בסטטיסטיקה ולהמשיך להשכלה גבוהה אם יהיה מורה אחד שלא יוותר עליו, יתעקש 

שיבוא לשיעורים, ילמד אותו ללמוד ולהתמיד ויאמין שהוא יכול להצליח. את/ה יכול/ה להיות המישהו הזה. הצטרפ/י עכשיו 

ל- 1000 מורי חותם שכבר משפיעים על חייהם של אלפי תלמידים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית של ישראל.
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רב-תחומי

Multidisciplinary

 www.ergo.co.il :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: רותם רוכמן

ergo@ergo.co.il :דוא״ל

כתובת: דרך מנחם בגין 48, תל אביב

ergo@ergo.co.il - סטודנט/ית שנה ג' להנדסת תעשיה וניהול •

ergo@ergo.co.il - סטודנט/ית שנה ד' להנדסת תעשיה וניהול •

www.ergo.co.il/career :משרות נוספות מפורסמות בדף הקריירה באתר שלנו •

משרות פנויות

מידע על החברה

ERGO Consulting Group חברת ייעוץ מנוסה ומקצועית, מהמובילות בישראל, בתחומי האסטרטגיה, ניהול, תפעול ושירות. 

מאז שנת 1986 אנו מסייעים לארגונים בכל המגזרים להתמודד בהצלחה עם אתגרים, ומובילים שינויים ארגוניים לשיפור 

היעילות, הרווחיות והאפקטיביות, באמצעות חדשנות, יוזמה וגמישות. 

אנו משלבים השגת יעילות ואפקטיביות בפעילות הארגון יחד עם יצירת יתרונות תחרותיים בשוק ומנועי צמיחה חדשים, 

מערכות  וניהול,  תעשיה  הנדסת  אסטרטגי-ניהולי,  ייעוץ  משלימים:  תחומים  במספר  ואינטגרטיבית  אסטרטגית  בראיה 

מידע, ניהול ידע, הנדסת אנוש ונגישות, פיתוח ארגוני והטמעה.

אנחנו מציעים הזדמנויות קריירה מגוונות ואופק התפתחות רחב - לטובים ביותר!

צוות העובדים שלנו מורכב מאנשי מקצוע מוכשרים ומיומנים, מסורים ובעלי מוטיבציה גבוהה, שכיף לעבוד איתם בסביבת 

עבודה הנותנת השראה למצוינות, יצירתיות, פיתוח מקצועי ואישיותי.
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יריד התעסוקה 
אוניברסיטת תל אביב

https://www.gov.il/he:אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: רותם רוכמן

#https://ejobs.gov.il/gius :דוא״ל

טלפון: 077-9208568 או 9478*  

כתובת: בית הדפוס 12, גבעת שאול, ירושלים  

 https://ejobs.gov.il/gius#:למכרזים מקוונים ניתן להתעדכן בכתובת •

https://www.gov.il/he :למשרות ללא חובת מכרז )מילוי מקום, סטודנט וכו'( ניתן להתעדכן בכתובת •

משרות פנויות

מידע על החברה

נציבות שירות המדינה הינה הגוף האחראי והמוסמך לניהול ההון האנושי והמערך הארגוני בשירות המדינה, מתוכה פועל אגף 

בכיר בחינות ומכרזים אשר אמון על תחום הגיוס, האבחון והמיון התעסוקתי למשרדי הממשלה ויחידות הסמך.

שירות המדינה עוסק במגוון עצום של תחומים ועיסוקים הנוגעים לפרט ולכלל, המקיפים את מכלול תחומי החיים הפרטיים 

והציבוריים. הצטרפו למסלול של עבודה בשירות המדינה מסלול שאינו רק "מקום עבודה" - אלא דרך חיים.

נציבות שירות המדינה
אגף בכיר בחינות ומכרזים
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• דרוש/ה מומחה/ית Salesforce, מתאים לסטודנטים/ות שנה ג' מהחוגים הנדסת תעשייה וניהול, הנדסת תוכנה,

  מדעי המחשב והנדסת מערכות מידע

Career1@deloitte.co.il  

• דרוש/ה סטודנט/ית להנדסת תעשייה וניהול, התמחות במערכות מידע- שנה ג’

Career1@deloitte.co.il  

• Consultant for Deloitte Strategy – בוגר/ת מכל תחום

Career1@deloitte.co.il  

משרות פנויות

מידע על החברה

  https://www2.deloitte.com/il/en.html  :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר:רותם בנית   

  rbanit@deloitte.co.il  :דוא״ל

כתובת: מגדלי עזריאלי   

פירמת הייעוץ וראיית החשבון המובילה בישראל, המספקת שירותי ביקורת, מס, ניהול סיכונים, ייעוץ כלכלי וייעוץ ניהולי - בתחומי 

אסטרטגיה, תפעול, טכנולוגיה והון אנושי. אנו משרתים לקוחות רבים, קטנים כגדולים. Deloitte היא הפירמה הגדולה ביותר 

בעולם מסוגה המעניקה שירותים לכ-80% מהחברות המובילות בעולם, באמצעות למעלה מ- 263,000 עובדים, הפרושים 

ביותר מ-150 מדינות. אנו עובדים על פי מתודות וסטנדרטים בינלאומיים המאפשרים ללקוחותינו ליהנות ממערכת קשרים 

ענפה, שיטות עבודה אחידות ובסיסי ידע מקיפים.  מזה שנים מסייעים מיטב אנשינו למנהלים בארגונים שונים להתמודד עם 

האתגרים העסקיים הכי משמעותיים שלהם, לייצר ערך עבור הארגון ולהגן עליו מפני חשיפות וסיכונים. האנשים שלנו הם 

אבן היסוד של הפירמה, וככאלה, הם שעומדים מאחורי ההצלחה שלנו. הערכים שמנחים אותנו בעשייה היומיומית שלנו הם: 

מקצועיות, מצוינות, מחויבות, מסירות, איכות ללא פשרות, יצירתיות ואכפתיות. 

הייעוד שלנו הוא להשאיר חותם משמעותי )to make an impact that matters( על לקוחותינו, אנשינו והקהילה בה אנו 

פועלים. אנו מאמינים שהחותם שלנו נמדד אך ורק על פי הערך שאנו מייצרים עבור כל אחד מאלה.

רב-תחומי

Multidisciplinary
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יריד התעסוקה 
אוניברסיטת תל אביב

• כלכלן/ית

  מיועד לבעלי תואר ראשון בכלכלה, שליטה מלאה בתוכנות האופיס, Excel ברמה גבוהה - חובה ,ניסיון של שנתיים   

  לפחות בתפקיד כלכלן- יתרון )לא חובה(

IT לתחום NOC מפעיל/ת •

  מיועד לבוגר/ת מדעי המחשב, אנגלית ברמת טובה –חובה, נכונות לעבודת במשמרות 24/7 כולל סופי שבוע וחגים.

משרות פנויות

מידע על החברה

פרטנר היא חברת תקשורת מובילה בישראל המספקת לציבור מגוון רחב של שירותי סלולר, אינטרנט, טלוויזיה,

טלפוניה ביתית וסל פתרונות תקשורת לעסקים באמצעות הטכנולוגיה המתקדמת ביותר לצד שירות איכותי ומקצועי.

וחדשנית עם אפשרויות רחבות  נעימה, מתקדמת  וליהנות מסביבת עבודה  אנו מזמינים אותך להצטרף למשפחת פרטנר 

לקידום מקצועי.

השנה זו השנה ה- 12 ברציפות שנבחרנו לחברה שהכי טוב לעבוד בה!

  www.partner.co.il/jobs  :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: מירב לוי  

 merav.levy17@partner.co.il  :דוא״ל

כתובת: בכל הארץ 
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רב-תחומי

Multidisciplinary

shir.vidro@il.ey.com /אנליסט/ית למחלקת ניהול סיכונים פיננסים/ בוגרי/ות כלכלה, סטטיסטיקה, חשבונאות •

irena.sag@il.ey.com /סניור/ית למחלקת מיסים •

shir.vidro@il.ey.com / בוגרי/ות הנדסה תעשייה וניהול /RPA יועץ/ת לתחום •

Shir.vidro@il.ey.com / SAP -בוגרי/ות תעשייה וניהול עם ידע ב /SAP יועץ/ת •

משרות פנויות

מידע על החברה

  www.ey.co.il  :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: שיר וידרו

Shir.vidro@il.ey.com :דוא״ל

כתובת: דרך מנחם בגין 144, ת"א

שירותים  למגוון  דלת  בפניכם  פותחת  והעסקי,  הפיננסי  הליווי  בתחום  בעולם  רואי החשבון מהמובילות  פירמת  ישראל,   EY

מקצועיים בסטנדרטים בין-לאומיים: ראיית חשבון, ייעוץ מס, שירותי ביקורת, ליווי אסטרטגי לסגירת עסקאות, ייעוץ במערכות 

מידע ועוד.

EY ישראל חברה לפירמה העולמית EY Global  בשנת 1994. מאז אנו מעניקים ללקוחותינו ערך מוסף הנוצר מן השילוב 

האולטימטיבי בין ידע וכלים בין-לאומיים חדשניים של חברת האם העולמית, ובין שירות מקומי מסור של מיטב ההון האנושי 

מתחומי ראיית החשבון, הכלכלה והמשפטים בישראל.
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יריד התעסוקה 
אוניברסיטת תל אביב

• נציג/ה זימון תורים בבית חולים איכילוב

• מזכיר/ה רפואי/ת במכבי 

• עובד/ת טכני

משרות פנויות

מידע על החברה

  www.manpower.co.il  :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: טלי ראבד צרפתי

talir@manpower.co.il :דוא״ל

כתובת: יגאל אלון 110 ת"א ועשרות סניפים בפריסה ארצית

 ManpowerGroup הנה קבוצה מובילה בעולם בפתרונות עבודה מתקדמים בתחום משאבי האנוש, הפועלת למעלה מ-70 שנה. 

בישראל מספקת הקבוצה מענה ליותר מ-10,000 לקוחות ומעסיקה כ-50,000 עובדים בשנה, באמצעות עשרות סניפים 

ברחבי הארץ ומאות מומחים לתעסוקה ויועצי השמה מקצועיים. בין לקוחותינו נמנות חברות מובילות במשק – בנקים וחברות 

פיננסיות, חברות תקשורת ושירותים, חברות הייטק חברות ביטחוניות ועוד. ברשותינו מאגר של אלפי משרות, בדרגים שונים 

בכל התחומים– ביוטק, פיננסים, בנקאות, שיווק, מכירות, מחשבים, הנדסה, הייטק, משאבי אנוש, לוגיסטיקה ועוד. 
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רב-תחומי

Multidisciplinary

jobshq@castro.co.il :אנליסט/ית / מיועדת ל-בוגרים/ות 5454/ קו"ח למייל •

jobshq@castro.co.il :מהנדס/ת תעשייה וניהול 5454/ מיועדת ל-בוגרים/ות / קו"ח למייל •

jobshq@castro.co.il :רכז/ת משאבי אנוש וגיוס 5454/ מיועדת ל-בוגרים/ות / קו"ח למייל •

jobshq@castro.co.il :נציג/ת שירות לקוחות 2784/ מיועדת ל-סטודנטים/ות / מיועדת ל-בוגרים/ות / קו"ח למייל •

jobs@castro.co.il :צוותי ניהול לחנויות קסטרו 8500/ מיועדת ל-סטודנטים/ות / מיועדת ל-בוגרים/ות / קו"ח למייל •

משרות פנויות

 www.castro.com/he :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: מאי טואשי

mayb@castro.co.il :דוא״ל

כתובת: אורט ישראל 31 בת ים

מידע על החברה

יותר משישה עשורים מובילה את  קסטרו הוא בית האופנה המוביל והאהוב בישראל. קסטרו הוקמה ב-1950 ובמשך 

השיח האופנתי בישראל. לבית האופנה רשת חנויות הפרוסה מדן ועד אילת, והיא נמצאת בגדילה, התפתחות והתחדשות 

מתמדת.קסטרו היא חברה צעירה ומובילה בעיצוב ושיווק אופנת casual יוקרתית, שמקורה כאן בישראל.

מטה החברה נמצא בבית ים, ולחברה כ-150 חנויות ברחבי הארץ.

העשייה שלנו נובעת מאהבה אמיתית לאופנה וליצירה.

אנו רואים זו כמחויבות של כבוד להעניק ללקוחותינו חוויה ייחודית ומרגשת, בכל תחומי המראה האישי וסגנון החיים.

כיום קסטרו הינה קבוצת האופנה והלייף סטייל המובילה בישראל וכוללת בתוכה את המותגים:

חברת הקוסמטיקה איב רושה, קיקו מילאנו, הודיס, קרולינה למקה, אורבניקה ,טופ טן ואקססורייז.
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יריד התעסוקה 
אוניברסיטת תל אביב

• מספר משרות סטודנטים/ות בזרוע הרווחה וזרוע העבודה

• מספר משרות לבוגרים/ות שאינן מחייבות שנות ניסיון מקצועי רבות.

משרות פנויות

https://www.gov.il/he//departments/molsa :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר:: מרי יוסף

MaryY@molsa.gov.il :דוא״ל

טלפון: 02-6662355

כתובת: קפלן 2, קריית הממשלה, ירושלים

מידע על החברה

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים משמש חוליה מרכזית במדיניות הרווחה והתעסוקה בישראל.

המשרד פועל  לצמצום הפערים החברתיים ולשוויון הזדמנויות בכל התחומים ובהם החינוך, הבריאות, התעסוקה, הדיור, 

הרווחה, הפנאי והחיסכון. המשרד פועל באמצעות שתי זרועות מרכזיות : זרוע הרווחה וזרוע העבודה.

זרוע הרווחה עוסקת באיתור, מניעה, טיפול, הגנה, שיקום וסיוע לכל אדם, משפחה וקהילה הנתונים במצבים של משבר 

זמני או מתמשך מפאת מוגבלות, עוני והדרה חברתית, קשיי תפקוד, גיל, אבטלה, הזנחה, אפליה, ניצול וסטייה חברתית.

פעילות זרוע הרווחה מכוונת למספר אוכלוסיות יעד :, משפחות, ילדים ובני נוער בסיכון, קבוצות וקהילות במצבי משבר, 

זמני או מתמשך. הציבור הרחב, הקהילה המקצועית של העוסקים במתן שירותי רווחה ועוד. 

זרוע העבודה פועלת לקידום התעסוקה במשק ושיפור פוטנציאל הצמיחה של כלל המשק באמצעות רגולציה על שוק 

התעסוקה, גיבוש מדיניות ממשלתית ארוכת טווח מבוססת נתונים בתחום התעסוקה ופיתוח וניהול של תוכניות תעסוקה 

להגברת ההשתתפות של אוכלוסיות ייחודיות בשוק העבודה, הסדרה ואכיפה של חוקי העבודה, הכשרות מקצועיות, עידוד 

תעסוקת הורים, מניעת תאונות עבודה, קידום הון אנושי וסביבה תעסוקתית העונים על צרכי שוק התעסוקה המשתנים, 

תוך שמירה על זכויות העובדים, וחתירה לצמיחה ושיפור הפריון במשק. 

המשרד רואה בתחומי הרווחה והתעסוקה כתחומים המשלימים אחד את השני, כלים שלובים המאפשרים ליצור תכניות 

ולממש יעדים באופן מקצועי במטרה לחזק את החוסן והלכידות של החברה הישראלית.
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רב-תחומי

Multidisciplinary

• מבקר/ת חיצוני )מתמחה(

• מבקר/ת פנימי

משרות פנויות

www.vbir.co.il :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: ליאת מרדכי

liatm@vbir.co.il :דוא״ל

כתובת: מנחם בגין 11, רמת גן

מידע על החברה

VBIR ורדי, ברוקנר, אינגבר, רוזנצוויג - רואי חשבון הושק במתכונתו הנוכחית בשנת 2010 אך הידע המקצועי, תודעת 

השירות הגבוהה וערכי היסוד המנחים אותנו בדרכנו, מלווים אותנו מזה 50 שנים, מהיום בו ייסד רו"ח יעקב ורדי את 

משרדו הראשון. 

כיום, VBIR מלווה מגוון רחב של לקוחות מכל ענפי המשק: חברות תעשייה ושירותים, חברות הזנק, חברות ציבוריות 

מיכולת  איכותיים,  חשבונאיים  מתוצרים  מתקדמות,  עבודה  משיטות  הנהנים  בינלאומיים,  בשווקים  הפועלים  ותאגידים 

תגובה מהירה ומשירות אישי ויעיל בארבעה תחומים מרכזיים: 

ביקורת וחשבונאות, ביקורת פנים, חשבות וניהול כספים, Wealth Management וייעוץ, ליווי ונאמנות
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יריד התעסוקה 
אוניברסיטת תל אביב

Achifa@economy.gov.il /משרות חוקר/ת בכל הארץ/ מיועד לסטודנטים/ות בלבד •

Achifa@economy.gov.il /משרות אדמיניסטרציה/ מטה בת"א: מיועד לסטודנטים/ות בלבד •

משרות פנויות

www.employment.molsa.gov.il :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: אפרת חיומי

achifa@economy.gov.il :דוא״ל

טלפון: 02-6662355

כתובת: אורט ישראל 31 בת ים

מידע על החברה

מינהל הסדרה ואכיפה אמון על אכיפת חוקי העבודה והסדרתם, במטרה להגן על העובדים במדינה.

המינהל אחראי על הסדרת תחומים כגון: הופעת ילדים בפרסומות ובהופעות, פיטורי נשים בהריון, רישיונות קבלני כ"א 

ועוד. בנוסף, המינהל מבצע פעילויות פיקוח וחקירה כנגד מעסיקים שמפירים את תנאי העסקה של עובדיהם, כשהסנקציה 

על ההפרות יכולה להיות עיצומים כספיים או הגשת כתבי אישום. בשורותינו נמנים למעלה ממאה סטודנטים אשר מעורבים 

בהליך השוטף של ניהול התיקים, חקירות בפועל, הצלבת מידע ונתונים, חישובי שכר ועוד.

אנו מגייסים סטודנטים אחראיים עם 'ראש גדול', החפצים לצבור ניסיון בעבודה ובעשייה משמעותית.

הזמין/ה  לפחות,  וחצי  כשנה  של  לימודים  יתרת  בעל/ת  הנדסאים,  שני/  ראשון/  לתואר  לסטודנט/ית  מיועדת  המשרה 

לשלושה ימי עבודה בשבוע )ניתן יותר( בשעות הבוקר עד אחה"צ, ללא ימי שישי.
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רב-תחומי

Multidisciplinary

ם ה םש ה ש

• תפקידי קצונה בתחום החקירות

• תפקידי קצונה בתחום הסיור

משרות פנויות

מידע על החברה

לגייס מועמדים איכותיים  ויוקרתית המהווה חלק מתכנית לאומית רחבה שמטרתה  ייחודית  תכנית צוערי שהם תכנית 

לשירות הציבורי. התכנית מקנה לסטודנט אפשרות לשלב בין לימודי תואר ראשון וגיוס למשטרת ישראל במסלול ייחודי 

לקצונה. תכנית בת שלוש וחצי שנות הכשרה, כוללת הכשרה משטרתית תאורטית ומעשית, עבודה בתפקידי שטח בתחנות 

המשטרה בסיור ובחקירות, ויציאה לקורס קצינים. לתכנית יתקבלו מועמדים שההון האנושי שלהם משלב מצוינות אקדמית, 

יכולת מנהיגות פיקודית וקהילתית ותחושת שליחות ציבורית. למועמדים שיתקבלו מובטח שכר של שוטר במשרה מלאה 

תמורת 2 ימי עבודה בשבוע בלבד, מלגת לימודים מלאה, סיוע בשכר דירה והטבות סוציאליות נוספות. 

www.police.gov.il/join/shoham :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: ניר הרשקוביץ  

 shoham@police.gov.il  :דוא״ל
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יריד התעסוקה 
אוניברסיטת תל אביב

www.mossad.gov.il :אתר

מידע על החברה

רוצה עבודה עם משמעות, עם ערכים? רוצה עבודה שתרגש אותך, תאתגר אותך, תכניס לך עניין לחיים? 

אנחנו מזמינים אותך לעשות את הצעד הראשון בדרך לשם. למוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים דרושים/דרושות

מועמדים/ות לתפקידים במרחב העשייה המבצעי-מודיעיני-טכנולוגי. 

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

מתחומי לימוד שונים ומגוונים, למשרות  אשר יכולות להתאים לסטודנטים/יות )החל משנת הלימודים הראשונה(

או לבוגרים/ות )טריים/ות וותיקים/ות(*.

   www.mossad.gov.il  -יש עבודה ויש עבודה במוסד. להגשת מועמדות

*רק מועמדים/ות מתאימים/ות ייענו
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רב-תחומי

Multidisciplinary

• הדרכה במסע ישראלי/ משרה בתפקיד פרילנסר שיכולה להשתלב מעולה בתקופת הלימודים

jobmasaisraeli@gmail.com כתובת למשלוח קורות חיים  

משרות פנויות

 www.masaisraeli.co.il :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: חנה ועקנין

jobmasaisraeli@gmail.com :דוא״ל

כתובת: פייר קינג 33 ירושלים

מידע על החברה

החיבור  את  להעמיק  במטרה  זהותי  שיח  המקיים  ובעולם,  ישראל  במדינת  דרך  פורץ  חינוכי  ארגון   – ישראלי  מסע 

והשייכות לעם, לארץ ולמדינת ישראל. הזהות היהודית, ציונית וישראלית אליה מחנך מסע ישראלי, יש בה קריאה למעורבות 

אכפתיות ולקיחת אחריות של כולנו כפרטים וכחברה. זהות המכילה וכוללת את עולם הערכים שבין אדם לחברו, זהות 

המדגישה חסד ומעורבות חברתית, חיבור לעם ולארץ ואזרחות תורמת במדינת ישראל.

· ארץ דרך   · ר  בו חי
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יריד התעסוקה 
אוניברסיטת תל אביב

• Sales Analyst- אנליסט/ית מכירות

Graduate Position - Mars Leadership Experience •

• איש/אשת מכירות

משרות פנויות

 www.mars.com :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר:תמי יצחקי

tammy.itzhaki@effem.com :דוא״ל

טל: 09-7621600

כתובת: זרחין 26 רעננה

מידע על החברה

Mars has been proudly family owned for over 100 years. It’s this independence that gives us the 

gift of freedom to think in generations, not quarters, so we can invest in the long-term future of 

our business, our people and the planet — all guided by our enduring Principles.We believe the 

world we want tomorrow starts with how we do business today.  Mars Multisales Europe and 

Southern Africa has more than 2500 associates across 53 countries. We’re a vital part of Mars 

Inc. and we play our part in the success of some of the world’s best loved brands. Brands like 

M&M’S®,  SNICKERS®, PEDIGREE®,ORBIT®,WHISKAS®, UNCLE BEN’S® and many, many more. 

We aim to attract exceptional people. People who thrive on the exciting challenge of building 

our business in dynamic markets. Mars Multisales Israel is located in Raanana and is part of the 

East Med cluster.
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רב-תחומי

Multidisciplinary

• Publisher Success Manager

• Digital Media Expert

• Junior Strategic Planner

תקציבאי/ת •

משרות פנויות

 www.mccann.co.il :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: אלה מרדכי

EllaM@mccann.co.il :דוא״ל

כתובת: ראול ולנברג 2א תל אביב

מידע על החברה

מטפלים  במקאן  העולמית.   IPG מקבוצת  וחלק  בישראל,  והגדולה  המובילה  הפרסום  קבוצת  הינה  אביב  תל  מקאן 

בתקציבי הפרסום של הלקוחות המובילים במשק ויחד איתם בונים את המותגים החזקים בישראל לאורך שנים. משרד 

הפרסום מורכב מארבע מחלקות ליבה, אסטרטגיה, קריאיטיב, ניהול לקוח ודיגיטל בראשן אנשי הפרסום המובילים 

בארץ. תחת הקבוצה ולצד משרד הפרסום פועלות גם חברות המדיה: 

יוניברסל מקאן )UM(, חברת המדיה המובילה בישראל המתמקדת בתכנון ורכש מדיה עבור מפרסמים שונים בשוק 

הפרסום בכלל אמצעי המדיה. 

יוניברסל מקאן דיגיטל )UMD(, חברת המדיה הדיגיטלית, היוצרת פתרונות דיגיטליים חדשניים ופורצי דרך ללקוחותיה. 

ייחודית המסייעת  וידאו  הוא פלטפורמת  מוצר הדגל של החברה   ,AdTech ה-  בעולם  מוצר  הינה חברת   -PRIMIS

לגולשים לגלות ולצרוך תוכן וידאו המותאם אישית לכל גולש ולכל אתר בו הוא מוגש. 
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יריד התעסוקה 
אוניברסיטת תל אביב

• כלכלן/ית למערך המסחרי

• יועץ/ת משכנתאות

• בנקאי/ת למגזר קמעונאות/פרימיום

• בנקאי/ת למגזר עסקים

• איש/ת צוות לקוחות מוסדיים ושוק ההון

משרות פנויות

 www.leumi.co.il :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: דניאל זיסו

danielle.zissu@bankleumi.co.il :דוא״ל

כתובת: לילינבלום 31 תל אביב

מידע על החברה

בנק לאומי לישראל  הוא בנק ישראלי העוסק בכל תחומי הבנקאות. לבנק גם חברות בנות העוסקות בבנקאות בחו"ל.

לאומי הוא התאגיד הבנקאי הוותיק בישראל ואחד התאגידים המובילים והגדולים ביותר במזרח התיכון.  

קבוצת לאומי מספקת שירותי בנקאות לכל הלקוחות, החל במשקי בית, דרך עסקים קטנים ובינוניים וכלה בתאגידי 

בנקאיים  שירותים  במתן  מתמחה  עסקים  קו  כל  כאשר  ייעודיים,  עסקים  קווי  באמצעות  ניתנים  אלה  שירותים  ענק. 

ופיננסיים למגזר לקוחות בעלי מאפיינים וצרכים דומים. התמחות זו מאפשרת ללקוחות הבנק ליהנות משירות מקצועי 

ואיכותי וממגוון רחב של מוצרים המותאמים לצורכיהם.
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רב-תחומי

Multidisciplinary

https://careers.google.com :אתר

כתובת: יגאל אלון 98, ת״א

מידע על החברה

• Associate Account Strategist, Google Customer Solutions Sales 

• Strategic Agency Consultant, Google Customer Solutions 

משרות פנויות

Google's mission is to organize the world’s information and make it universally 

accessible and useful.

• https://services.google.com/fb/forms/em2018-19/

להגשת קו״ח עבור המשרות:

יש למלא את הקוד TA052019 בסוף מילוי הטופס בלינק כדי שההגשה תתבצע

https://careers.google.com/jobs/results/128345886565507782-associate-account-strategist-google-customer-solutions-sales-english-hebrew/?company=Google&company=Google%20
https://careers.google.com/jobs/results/117375313073054406-strategic-agency-consultant-google-customer-solutions-hebrew/?company=Google&company=Google%20
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יריד התעסוקה 
אוניברסיטת תל אביב

• מראיינ/ת טלפונית למחלקת הגיוס

• אנליסט/ית לאגף המכירות

• קניין/ית רכש כללי

• אנליסט/ית עסקי/ת

• מכירות הסכמים

משרות פנויות

 www.facebook.com/StraussWaterCareer :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: קורל אשר

Jobs2@strauss-water.com :דוא״ל

כתובת: יוני נתניהו 3 אור יהודה

מידע על החברה

Strauss Water is a global multidisciplinary company that leads worldwide in water purification 

technologies; Strauss Water develops, produces and markets in-home and business use, 

environmentally-friendly, purifying, heating and cooling water solutions. Strauss Water is in 

collaboration with leading companies such as Haier in China and the Virgin group in the UK 

and is active in Europe, North America, Central America, Asia and in the middle east. 

Our products are sold around the globe and are in use by millions of people daily.
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רב-תחומי

Multidisciplinary

 www.ofakim-group.com :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: רונה לרנר

rona@ofakim-group.com :דוא״ל

כתובת: מגדל צ'מפיון, דרך ששת הימים 30 ב"ב

מידע על החברה

משרות פנויות

• דילר/ית, מנהל/ת סיכונים בחדר העסקאות

• אנליסט/ית

• מנהל/ת מדיה שיווקית 

• כותב/ת תוכן

• מנהל/ת תיק לקוח

אופקים מציעה את הפתרונות הטובים ביותר לניהול תחום המט"ח בעסקים. אנחנו מנהלים חשיפות, תשלומים, 

אופקים  העולם.  מכל  קדימה  שחושבים  עסקים  עבור  דולרים  מיליארדי  של  בהיקף  והגנה  המרה  עסקאות 

בונה ומפעילה את הכלים החזקים והטובים ביותר לניהול עסקים בסביבה של שערי חליפין משתנים. בין אם אתם 

סטארט-אפ צעיר, חברה תעשייתית, או תאגיד רב לאומי. הפתרון הייחודי של אופקים עוזר לכם לנהל חשיפות 

לסיכוני שוק, לבצע עסקאות המרת מטבע, תשלומים והגנה בצורה הטובה ביותר. אלפי עסקים ממגזרים ותחומי 

עשיה שונים צומחים מהר ויעיל יותר כשהם בונים את העסקים שלהם עם אופקים.

קריירה באופקים:

האנשים שלנו עושים את ההבדל! אנחנו באופקים מחפשים אנשים שבאים לעשות היסטוריה! 

כאלה שישמחו לראות אחד את השני כל בוקר )כן, אפילו בראשון בבוקר(, שתמיד יכבשו את הפסגה הבאה, מטורפת 

ככל שתהיה, ושיהפכו עולמות כדי שהרעיון הזה יהפוך למציאות.

 אנחנו מאמינים בשיתוף ידע ובעבודה משותפת, יוצרת וחדשנית. האנשים שלנו באים מכל מקום ומכל רקע. 

?Such are we the ofakimers, and you



103

יריד התעסוקה 
אוניברסיטת תל אביב

www.hot.net.il/heb/Main :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: שני נאור

Shani.naor@hot.net.il :דוא״ל

כתובת: יקום

מידע על החברה

משרות פנויות

shani.naor@hot.net.il ,כלכלן/ית, מיועד לבוגרים/ות ללא נסיון •

shani.naor@hot.net.il ,אנליסט/ית, מיועד לבוגרים/ות ללא נסיון •

shani.naor@hot.net.il ,עוזר/ת סמנכ"לית, מיועד לבוגרים/ות ללא נסיון •

תקשורת  חבילת  ללקוחותיה  המספקת  בארץ  היחידה  בישראל,  המובילה  התקשורת  קבוצת  הינה   HOT קבוצת 

מלאה. HOT מזמינה אותך להשתלב בסביבת העבודה המרתקת ביותר בישראל וליהנות מסביבת עבודה טכנולוגית, 

חדשנית, שוקקת חיים ומספקת.
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רב-תחומי

Multidisciplinary

 www.cbcsales.co.il :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: דניאל רייך

danielre@cocacola.co.il :דוא״ל

כתובת: כל הארץ

מידע על החברה

משרות פנויות

• מהנדס/ת תעשייה וניהול/ מיועדת לבוגרים/ות בעלי/ות תואר ראשון בהנדסת תעו"נ או סטודנטים/ות שנה ד' 

• מנהל/ת פרויקטים הנדסיים/ מיועד לבוגרי/ות תואר ראשון או סטודנטים/ות שנה ד' בהנדסת מכונות 

• אנליסט/ית שיווק/ מיועד לבוגרי/ות תואר ראשון במנהל עסקים/כלכלה/הנדסת תעשייה וניהול עם ניסיון של עד שנה   

• כלכלן/ית/ מיועד לבעלי/ות תואר בכלכלה

• מנהל/ת משאבי אנוש/ מיועד לבוגרי/ות תואר ראשון עם ניסיון של כשנתיים בתחום

בתחום המשקאות  קבוצה של חברות  הינה  בע"מ,  קלים  לייצור משקאות  קבוצת החברה המרכזית   ,CBC קבוצת 

ומוצרי החלב.

הקבוצה כוללת 8 חברות בארץ וכ – 5,500 עובדים.

מבין חברות ואתרי הקבוצה:

בחטיבת המשקאות: קוקה-קולה על כל מותגיה )ספרייט, פאנטה, פיוז טי ועוד(, נביעות, פריגת

חטיבת האלכוהול : קרלסברג ו- IBBLS )הכוללת גם את יקב תבור(

בחטיבת החלב – טרה ומשק צוריאל

משקר - שיווק והפעלת מכונות אוטומטיות לממכר מזון ומשקאות

, הגדולה מכולן– אמורה על מכירה והפצה של כלל מותגי הקבוצה לעשרות  ולהפצה  החברה המרכזית למכירות 

אלפי נקודות מכירה ברחבי הארץ.
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יריד התעסוקה 
אוניברסיטת תל אביב

 www.knesset.gov.il :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: יהודה תמר 

m_giyus@KNESSET.GOV.IL :דוא״ל

כתובת: ירושלים

מידע על החברה

משרות פנויות

• סטודנט/ית סיוע מנהלי מיועדות לסטודנטים/ות, עדיפות לבעלי אופק לימודים של שנתיים או יותר

• סטודנט/ית מדריך )שפות זרות( משרות הדרכה מיועדות לסטודנטים/ות בעלי/ות ידע בשפות זרות

• רכז/ת מחקר ומידע - מיועד לבוגרי/ות תואר שני בתחום כלשהו, אפשרי גם ללא ניסיון.

• רכז/ת מחקר ומידע )כלכלי(, מיועד לבעלי/ות תואר בכלכלה )ראשון או שני( המחזיקים/ות בתואר שני אקדמי 

הרשות המחוקקת בישראל 
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רב-תחומי

Multidisciplinary

 www.clalbit.co.il :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: דניאל רייך

טלפון: 0776387584

mayagu@clal-ins.co.il :דוא״ל

כתובת: ראול וולנברג 36, תל אביב

מידע על החברה

משרות פנויות

• לכלל ביטוח אשראי דרוש/ה אחראי/ת איסוף מידע. התפקיד כולל איסוף מידע לעסקים על מנת לאשר ביטוח אשראי.   

  משרה מיועדת לסטודנטים בשנה א' או ב' נדרשת יכולת לעבוד 3.5 ימי עבודה בשבוע ואנגלית ברמה גבוהה. 

• למערך התביעות דרוש/ה מיישב/ת תביעות. התפקיד כולל ליווי לקוחות וסוכנים לאורך כל התביעה, ניהול התביעה   

  מול ממשקים בתוך הארגון עד לקבלת החלטה ליישובה. 

• לכלל ביטוח אשראי דרוש/ה חתם/ת סיכוני אשראי למחלקת ניהול סיכונים בחברת כלל ביטוח אשראי דרוש/ה 

  חתם/ת סיכוני אשראי. המחלקה עוסקת בניתוח סיכוני אשראי של חברות עסקיות בארץ ובחו"ל המבקשות לבצע 

  ביטוח אשראי ע"י כלל.

• לחטיבת ההשקעות דרוש/ה בקר/ית השקעות. התפקיד כולל ביצוע מעקב ובקרה ממוכנת של תקנות השקעה,   

  הנחיות רשות ני"ע ובקרה על מגבלות פנימיות. העבודה הינה מול חשבות השקעות, חברות בנות בנקים ועוד. 

danielre@cocacola.co.il  

כלל ביטוח ופיננסים הינה חלק מקבוצת כלל, הפועלת בארץ ובעולם, מעסיקה כ-4,200 עובדים ומשווקת את מוצריה 

באמצעות כ-2,000 סוכני ביטוח. כלל ביטוח ופיננסים מציעה מגוון שירותים ומוצרים ללקוחות פרטיים ועסקיים כאחד. 

כל אלה מציבים אותה בצמרת קבוצות הביטוח בישראל כדי לשמור על מובילותה משקיעה החברה רבות בטיפוח 

המצוינות של מנהליה ועובדיה, זאת החל מהגדרת חזון השואף למצוינות עסקית, דרך הגדרות יעדים מובנים ועד 

לבניית תהליכי עבודה תומכים. אנו רואים במנהלי ועובדי הקבוצה נכס מרכזי להצלחתה של החברה ולתפיסתנו 

ישנה חשיבות ארגונית גבוהה בטיפוח עובדי החברה וקידומם פנימה.

ביטוח ופיננסים
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יריד התעסוקה 
אוניברסיטת תל אביב

 /https://nachshon.cet.ac.il :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: יערה טישל

YaaraT@cet.ac.il :דוא״ל

כתובת: קלאוזנר 16 תל אביב

מידע על החברה

משרות פנויות

• הסטודנט/ית מלמד דרך המחשב, מהבית, בזמנים גמישים ובהיקף של כ-20 שעות חודשיות. במהלך עבודתו,

  החונך/ת מקבל ליווי צמוד והדרכה מקצועית מצוות התכנית.  

• סטודנטים/יות ממקצועות ההנדסה/המדעים או סטודנטים השולטים בשפה האנגלית ברמה גבוהה מאוד.

• הסטודנטים/יות מעבירים שיעורים וירטואליים לתלמידי תיכון באחד מהמקצועות הנלמדים בתכנית: מתמטיקה,   

  פיזיקה, ביולוגיה, כימיה או אנגלית )ברמת 4-5 יחידות לימוד(. 

• כל אחד מהחונכים/ות מלווה לאורך השנה מספר תלמידים ומעביר להם אחת לשבוע שיעורי עזר במקצוע הנלמד. 

• אנו מגייסים מאות סטודנטים חדשים לצוות החונכים, מאות ממשיכים אתנו עד סיום התואר )סה"כ הצוות מורכב

  מ-1,500 חונכים/ות(. טבלת מקצועות:  מקצוע לימוד באוניברסיטה תחום חונכות בנחשון מתמטיקה, מדעי המחשב,

  כל ההנדסות, רפואה. כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, סטטיסטיקה, מתמטיקה פיזיקה, הנדסת חשמל ומכונות,   

פיזיקה כימיה, רפואה, הנדסה כימית / ביוכימית כימיה ביולוגיה, רפואה, וכל הביו למיניהם   אווירונאוטיקה, רפואה 

  ביולוגיה עדיפות לספרות אנגלית, בלשנות אנגלית, הוראת האנגלית + כל מי שמעיד על עצמו שיש לו אנגלית טובה   

  מאוד )יבחן במבחן( אנגלית הוראת ה- X  )תלוי בתחום( בכל תחום.

• תכנית נחשון הינה מיזם חונכות וירטואלית שמפעיל מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית, בשיתוף משרד החינוך. 

• חזון התכנית הינו להגדיל את מספר הניגשים לבגרות ב-4-5 יחידות בפריפריה החברתית והגאוגרפית באמצעות 

טכנולוגיות למידה חדשניות ובליווי של חונך מקצועי לאורך השנה.  

• בכל שנה כ-8,000 תלמידי תיכון מכל רחבי הארץ וכ-1,500 סטודנטים לומדים יחד בתכנית נחשון. 
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/https://www.mako.co.il :אתר אינטרנט

jobs@keshet-tv.com :דוא״ל

כתובת: ראול וולנברג 12, רמת החייל תל אביב

מידע על החברה

משרות פנויות

• מנהל/ת קמפיינים למחלקת המדיה

• תקציבאי/ת למחלקת תקשורת ויח"צ 

•  עובד/ת חדר שידור

• פלנר/ית למחלקת הפרומו 

קשת- חברת תוכן ישראלית , בעלת ערוץ קשת 12 וחברת החדשות שלו , מפעילת אתר האינטרנט mako וכיום גם 

מפעילת ערוץ ההומור

רב-תחומי

Multidisciplinary
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/https://www.xioma.co.il :אתר אינטרנט

איש/אשת קשר: חן גרוסמן

chen_gr@nggconsult.com :דוא״ל

כתובת: החרש 36 הוד השרון

מידע על החברה

משרות פנויות

• מיישם/ת מערכות מידע ללא נסיון, המשרה מיועדת לבוגרים/ות סטודנטים/ות שנה ג׳ ממדעים מדויקים    

hila_sh@nggconsult.com ביולוגיה,כימיה,מיקרוביולוגיה וכד'( כתובת למשלוח קו"ח(  

• יועצ/ת מהנדס/ת בתחום ארגון ושיטות, מיועדת לסטודנטים/ות שנה ד או בוגרים/ות בהנדסת תעשייה וניהול, 

hadar_la@nggconsult.com :כתובת לשליחת  קו"ח  

יריד התעסוקה 
אוניברסיטת תל אביב

של  מערכות  ללקוחותיה  ומציעה  ניהוליות,  מידע  מערכות  והטמעת  יישום  בפיתוח,  מתמחה  מידע  פתרונות  אקסיומה 

מיטב ספקי התוכנה בעולם. אנו חיים במציאות עסקית תחרותית מורכבת, בה טכנולוגיה משחקת תפקיד חשוב בשמירה 

בעולם,  מהמובילות  ניהוליות  מידע  מערכות  והטמעת  יישום  בפיתוח,  כחברה המתמחה  והצלחתו.  הארגון  רווחיות  על 

אקסיומה פתרונות מידע, מסייעת לארגונים לשפר את שיטות ותהליכי העבודה בארגון על ידי הטמעה של טכנולוגיות 

חדשניות, המביאות לצמיחה,להתייעלות ארגונית- פיננסית ולהצלחה תחרותית בשוק העסקי.
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/https://www.facebook.com/CollectiveImpact :אתר אינטרנט

 academics.jobs@co-impact.org.il :דוא״ל

טלפון: 09-8933904

כתובת: הנחושת 3, רמת החייל ת"א

משרות פנויות

• לחברת טבע- דרוש/ה סטודנט/ית ליחידה למחקר פרמצבטי במו"פ הגנרי / סטודנט/ית עם יתרת 

  לימודים של 1.5 - 2.0 שנים לפחות עד לסיום התואר בתחומים הבאים: רוקחות, כימיה, ביולוגיה, ביוטכנולוגיה, הנדסה 

  כימית, הנדסת חומרים.

• לחברת שטראוס ישראל דרוש/ה אחראי/ת משאבי אנוש - מרכז מידע ושירות לעובד/ השכלה אקדמאית - חובה

• לחברת טבע- דרוש/ה סטודנט/ית ליחידה למחקר פרמצבטי במו"פ הגנרי / סטודנט/ית עם יתרת לימודים של

  1.5-2.0 שנים לפחות עד לסיום התואר בתחומים הבאים: רוקחות, כימיה, ביולוגיה, ביוטכנולוגיה, הנדסה כימית,   

  הנדסת חומרים. 

• פירמת Deloitte מגייסת יועץ/ת / מתמחה להשתלבות במערך הייעוץ הכלכלי בתחום של מודלים פיננסיים, תכניות  

  עסקיות וניתוחי שכר/ תואר ראשון בכלכלה/חשבונאות - חובה

• החברה המרכזית למכירות ולהפצה, מקבוצת קוקה-קולה, מחפשת כלכלן/ית לצוות אקסקלוסיבי ואיכותי!/ תואר ראשון

  בכלכלה - חובה. ניסיון של עד שנה בתפקיד אנליטי/ כלכלי - יתרון משמעותי

academics.jobs@co-impact.org.il :קו"ח יש לשלוח לכתובת  

מידע על החברה

מיזם קו-אימפקט מתמקד בהשגת פריצת דרך בשיעורי ובאיכות התעסוקה של האוכלוסייה הערבית. נקודת המוצא 

שלנו היא פעילות מתוך הכדאיות העיסקית ומתן שירותים, למידה והתמקצעות שיאפשרו לחברות לעבור תהליכי השתנות 

פנימית. המיזם מוביל פריצת דרך זו על ידי רתימת חברות עיסקיות מובילות, ויחד עם העמותות המקצועיות ורשת השותפים 

של כל בעלי העניין מייצרים שינוי עמוק וארוך טווח בתעסוקת עובדים מהחברה הערבית.

אנו מזמינים אתכם לשלוח אלינו קורות חיים ולהיות חלק מהשינוי ומההזדמנות.

• משרות מגוונות בחברות הגדולות ביותר במשק.

• חברות מחויבות לשילוב עובדים מהחברה הערבית.

• היכרות עמוקה של המיזם עם החברה, תרבות, פעילות ודרישות התפקיד.

• קשר ישיר של המיזם עם החברות וליווי מלא של תהליכי הגיוס.

• מעטפת תמיכה כוללת לכל מועמד: ייעוץ, ליווי, מתן מידע מקצועי, עריכת קורות חיים והכנה לראיונות בתמיכת

   שותפי המיזם.

רב-תחומי

Multidisciplinary

השותפות לקידום תעסוקה בחברה הערבית

The Partnership for a Breakthrough in Arab Employment

الشراكة لتعزيز العمل في المجتمع العربي
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יריד 
התעסוקה

2019
אוניברסיטת

תל אביב

המרכז לפיתוח קריירה 

טל': 03-6409695 

career@tau.ac.il :דוא״ל

 career.tau.ac.il :אתר המרכז

"המרכז לפיתוח קריירה"
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