ה

חק

ז פ

ה

–
At PayPal (Nasdaq: PYPL), we put people at the center of everything we do. Founded in 1998, we continue to be at the
forefront of the digital payments revolution, last year we processed 4 billion payments, of which 1 billion were made on
mobile devices. PayPal gives people better ways to connect to their money and to each other, helping them safely access
and move their money and offering a choice of how they would like to pay or be paid. With our 173 million active
customer accounts, we have created an open and secure payments ecosystem that people and businesses choose to
securely transact with each other online, in stores and on mobile devices.
PayPal is a truly global payments platform that is available to people in 203 markets, allowing customers to get paid in
more than 100 currencies, withdraw funds to their bank accounts in 57 currencies and hold balances in their PayPal
accounts in 26 currencies.
https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/jobs :ק

פ

םא

פ

Nano-manufacturing ייצור- הינה החברה המובילה בעולם בתחום פתרונות טכנולוגיות הננוAPLLIED MATERIALS חברת
 התוכנה והשירות עבור יצרני השבבים המוליכים, החברה מספקת סל רחב של מוצרים חדשניים בתחום הציודTechnology
. אלקטרוניקה גמישה וזכוכית יעילה אנרגטית,וולטאים- תאים סולריים פוטו, צגים שטוחים,למחצה
.Process Diagnostics and Control  עובדים ופועלת במתכונת של חטיבה עסקית עצמאית הנקראת0,111 החברה מונה כ
 בייצור ובהטמעה של מוצרי בקרת, משוי כת לקבוצת מערכות הסיליקון של אפלייד מטיריאלס ועוסקת בפיתוחPDC חטיבת
.איכות לתהליכי ייצור המוליכים למחצה
:ס

–

ה ה עה

הח

ית לתואר שני לפיתוח אלגוריתמים/סטודנט
 מדעי המחשב/ית לתוכנה/סטודנט
ית לאפליקציה/סטודנט





http://www.appliedmaterials.com/company/careers :לינק למשרות והגשת קו"ח
Taboola is one of fastest-growing global tech companies. We engage over 500M online users every month, and deliver
more than 5B content recommendations every single day! As well as being one of the fastest growing Startups in Israel,
we are also growing our world reach, with offices in NY, London, Tel Aviv, Los angles and Bangkok.
http://jobs.taboola.com/tel-aviv :ק "ח

ה

ק

 לקוחות11,1110- טכנולוגיות תוכנה בע"מ היא החברה המובילה בתחום אבטחת המידע עם יותר מCheck Point חברת
.ברחבי העולם
 נתונים ומידע ונקודות, ממשיכה צ'ק פוינט לצמוח ולספק פתרונות פורצי דרך בתחומי אבטחת רשתות0991-מאז הקמתה ב
מוצרי הצפנת-Software Blades,  מפתחת החברה תוכנות אבטחה וחומות אש במסגרת חבילת פתרונות ה, בין היתר.הקצה
. פתרונות קצה להגנה נגד האקרים ותוכנות ריגול וכן התקני חומרה לאבטחה,מידע
:ס

ה ה עה

הח

 הנדסת חשמל ואלקטרוניקה עם התמחות, הנדסת מחשבים,בוגרי תואר ראשון ושני מתחומי מדעי המחשב
. למגוון משרות פיתוח תוכנה, המעוניינים להשתלב בעולם התוכנה וללמוד טכנולוגיות חדשות,במחשבים
 הנדסת,סטודנטים לתואר ראשון בשנה השנייה ללימודיהם (עם יתרת לימודים של שנה וחצי) מתחומי מדעי המחשב
. הנדסת תוכנה,מחשבים
. תמיכה טכנית, בדיקות תוכנה:צ'ק פוינט מציעה מגוון של הזדמנויות קריירה בתחומים נוספים כגון





https://careers.checkpoint.com/careers/ :לינק למשרות והגשת קו"ח

 פועלת כעשור כבית תוכנה המספק פיתוח תוכנה ייעוץ והדרכה לתעשיות ההייטק הפועלותExperis Software חברת
.בתחומים מובילים
. להכשיר ולקלוט לתפקידי פיתוח את "דור העתיד "של המומחים בתחום, כדי לאתרExperis Kickstart הקמנו את תכנית
.בוגרי התכנית יוצאים עם ידע מקצועי ומעמיק השווה לשנתיים עד שלוש שנות ניסיון
 בחברות הייטק מובילות, רפואית, מבוגרינו נקלטו לעבודה אצל לקוחותינו בחברות מובילות בתעשייה הביטחונית011 מעל
.ובסטרטאפים
:ס

ה ה עה

הח




180465
180913
180912

http://www.experis-software.co.il/ :לינק למשרות ולהגשת קו"ח

Vonage (NYSE: VG) is a software technology company that enables high-quality voice, video and messaging services
for consumers and enterprises across multiple devices – both mobile and static.
Working at Vonage’s R&D Mobile Center provides the best of both worlds: the excitement of a young start-up
environment coupled with solid US corporate-backed resources.
Great people, a chance to influence a global product Road Map, cutting edge Mobile Technologies, a world-class
chef, a panoramic view from the 7th floor - are only part of the many things Vonage has to offer!
:ס
הח ה ה עה
:ס
הח ה ה ע
Senior Mobile Devloper
Junior Mobile Devloper
jobs-il@vonage.com :הגשת קו"ח



לינק ל

Established in 2008, TOYGA Media Ltd. Provides a fun and unique working environment in the field of financial services
and technologies.
At TOYGA, great ideas have a way of becoming even greater products, services, and customer experiences. Our diverse
family consists of individuals from across the world, and together, give our products and services a unique edge.

http://www.toyga.co.il/ :ק

פ

םא

פ

Mellanox Technologies is a leading supplier of end-to-end Ethernet and InfiniBand interconnect solutions and services
for servers, storage, and hyper-converged infrastructure. Mellanox interconnect solutions increase data center efficiency
by providing the highest throughput and lowest latency, delivering data faster to applications and unlocking system
performance capability. Mellanox offers a choice of fast interconnect products: 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 and financial services.
:ס

ה ה עה

הח
180734
180735
180736





http://www.mellanox.com/careers/ :לינק למשרות ולהגשת קו"ח

ClickTale provides the world’s leading brands with deep and actionable customer behavior insights. Our customers
include Fortune 500 companies like Walmart, Home Depot, Adobe, Microsoft, and more.
הח



ה ה עה

ס:

JavaScript Developer
Customer Experience Analyst
ה

ק

ק "חhttps://www.clicktale.com/careers :

חברת  SanDiskהינה תאגיד גלובאלי מוביל בפתרונות מבוססי אחסון פלאש .מזה למעלה מ 50-שנה סאנדיסק מרחיבה את
אפשרויות האחסון ומספקת מוצרים אמינים וחדשניים ששינו את תעשיית האלקטרוניקה .הפתרונות של סאנדיסק נמצאים
כיום בלב כמה מה - data centersהגדולים בעולם; ומשולבים בסמארטפונים ,טאבלטים ומחשבים .מוצרי הצריכה של
סאנדיסק זמינים כיום במאות אלפי חנויות ברחבי העולם .סאנדיסק מעסיקה בישראל כ 001-עובדים ומשרדיה ממוקמים
בכפר סבא ,עומר ותפן שבגליל.
הח



ה ה עה

ס:

TEST DEVELOPMET Engineer
Firmware Engineer
ה

ק

ק "חhttp://careers.sandisk.com/search/?q=&location=ISRAEL :

ח ם מגייס מועמדים/ות לתפקידים במרחב העשייה המבצעי-מודיעיני-טכנולוגי .אנו
פק ם
ען
ה ס
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).
יש עבודה ויש עבודה במוסד .נקודה.
ה

ק

ק "חwww.mossad.gov.il :

לישראל היא החברה הביטחונית – טכנולוגית הגדולה והמובילה בישראל .
ה הא
ה ע
החברה והטכנולוגיות שפיתחה נחשבים למובילים עולמיים בתחומים רבים כגון מל"טים ,חלל ולוויינים ,מערכות הגנה כגון
החץ וכיפת-ברזל ,מערכות מכ" מ ומודיעין ,לוחמת סייבר ומטוסי מנהלים .החברה פעילה בשוק הביטחוני והאזרחי בכ 91-
מדינות ברחבי העולם.
הח


ה ה עה

ס:

סטודנטים בעלי יתרת לימודים של שנתיים לפחות מהתחומים הבאים :הנדסת חשמל ,הנדסת תעו"נ ,הנדסה מכנית,
מדעי המחשב ו/או משרות פנויות לבוגרים בעלי ניסיון של  1שנים לפחות.
ה

ק

ק "חwww.iai.co.il/jobs :

Imperva® (NYSE: IMPV), is a leading provider of cyber security solutions that protect business-critical data and
applications. The company’s SecureSphere™, Incapsula™ and Skyfence™ product lines enable organizations to discover
assets and vulnerabilities, protect information wherever it lives – on-premises and in the cloud – and comply with
regulations.
הח



ק

ה ה עה

ס:

 Java Developerמספר משרות פתוחות ,אנא פנו באמצעות אתר החברה.
 C++ Developerמספר משרות פתוחות ,אנא פנו באמצעות אתר החברה.
 QA Engineerמספר משרות פתוחות ,אנא פנו באמצעות אתר החברה.
ה

ק "חwww.imperva.com :

 תחומי העיסוק העיקריים כוללים. לאומית העוסקת במגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות-הינה חברה רב
ע
א
אופטיות וטכנולוגיות חלל- מערכות אלקטרו, סייבר, מחשבים ומודיעין, תקשורת,מערכות שו"ב,  מל"טים,מערכות מוטסות
.  תחומי תעופה אזרחית ועוד,מתקדמות
בואו והצטרפו-  להכיר אנשים מדהימים ולעסוק בתחומים מאתגרים ומרתקים,אם אתם רוצים לחלום וליצור את העתיד
.לאלביט מערכות
:ס

ה ה עה

הח

מדעי המחשב/סטודנט להנדסה



http://www.elbitsystems.com/elbitjobs/ :לינק למשרות ולהגשת קו"ח
, הביומד, ההייטק,ה הינה חברת ההשמה האיכותית ביותר בישראל המתמחה בהשמה בתחום הבכירים
ק
.  המטה ומוצרי הצריכה, שוק ההון,הקלינטק
: בקבוצת נישה צוות מנצח הכולל. סייענו לאלפי מועמדים למצוא את הנישה המקצועית שלהם בשוק העבודה0990 מאז
 יחידות מקצועיות *רשת שותפים בארץ ובחול * מערכת קשרים חזקה עם מרבית מקבלי9 *  אנשי מקצוע011 מעל
.ההחלטות בחברות השונות
:ס

ה ה עה

הח

108750 –  מדעי המחשב/בוגרים מצטיינים בהנדסת מחשבים
JAVA 320222 - ת לפיתוח/ית מצטיין/סטודנט
Junior Software Engineer 595019





http://www.nisha.co.il :לינק למשרות ולהגשת קו"ח
WorldQuant is a private institutional investment management complex consisting of an international team of
researchers and traders who constantly work toward ever greater quantification and automation in the development of
its trading processes.
Quant researcher :ס

ה ה עה

הח

https://www.worldquant.com :לינק למשרות ולהגשת קו"ח
Comsec is a pioneering market leader that provides all-inclusive Information Security consulting services for large-scale
enterprises across the globe. Since 1987 Comsec’s security experts have been supporting and guiding organizations
through the evolving security challenge. Comsec provides its consulting services globally to over 600 clients, through its
headquarters in Israel, offices in London and Rotterdam, and a network of representatives worldwide. Comsec’s
professional excellence and extensive technical capabilities have enabled us to work with a range of market leading
companies spanning five continents. With over 140 security professionals, Comsec Consulting features extensive
experience and knowledge in security with regard to cyber threats, technologies, industry trends, relevant legislation,
leading international standards and best practices.
:ס

ה ה עה

הח

יועץ אבטחת מידע תשתיתי
 וניהול סיכוניםGRC יועץ אבטחת מידע לתחום
יועץ אבטחת מידע אפליקטיבי






https://comsecglobal.com/careers :לינק למשרות ולהגשת קו"ח

Managing Security at the Speed of Business.
AlgoSec empowers enterprise organizations and service providers to manage security at the speed of business. Through
its application-centric approach, AlgoSec automates and simplifies security policy management across virtual, cloud and
physical environments to accelerate application delivery while ensuring security.
Over 1,500 of the world’s leading organizations, including 20 of the Fortune 50, rely on AlgoSec to optimize and
streamline changes to the network security policy, mitigate risk and ensure continuous compliance.

http://www.algosec.com/en/company/careers :ק

פ

םא

פ

 מיליארד1- עם מחזור הכנסות שנתי של כ, אחסון ותקשורת, היא מובילה עולמית בתחומי הסמיקונדקטורMARVELL חברת
. ומספקת למעלה ממיליארד רכיבים בשנה,דולר
: Switches, Controllers & SOC, Cellular.מארוול ישראל מתמקדת בפיתוח פתרונות לשלושה תחומים עיקריים
, טאבלטים, מחשבים:הפתרונות שמפתחת מארוול ישראל מיושמים אצל ספקי התקשורת ובשורה של מוצרי קצה כגון
.X-Box.ו, Sony Playstation  מצלמות, מדפסות,טלפונים סלולאריים
:ס

ה ה עה

הח
180945
180946
180947





www.marvell.com :לינק למשרות ולהגשת קו"ח
0959  בישראל החברה פועלת משנת. מדינות ברחבי העולם081- עובדים ופעילה ב511,111 - מעסיקה כIBM חברת
. אתרים01- עובדים ב5011-ומעסיקה כיום כ
 שירותי ייעוץ ושירותי מימון, שירותים טכנולוגיים, תוכנה, חומרה:החברה מציעה פתרונות עסקיים וטכנולוגיים הכוללים
: Big Data, Analytics, Cloud, Mobile, Social, Security, Storage,  ומתמקדת בפיתוחים חדישים בתחומי,לחברות ולגופים
. ועודCognitive Computing, e-Commerce
:ס

ה ה עה

הח

Software Developer-RtC
Software Engineer, Windows Client, Win32 Expert - Trusteer
Java Developer-University Graduate





http://www-05.ibm.com/employment/il/ :לינק למשרות ולהגשת קו"ח
 מיליון אפליקציות וכמעט1  מיליון אתרי אינטרנט71-  עם נתונים של יותר מ. מודדת את העולם הדיגיטליSimilarWeb חברת
.מכל מדינה על פני הגלובוס
 ומנתחת תנועת גולשים במעל,)15(  על ידי אור עופר5119-הוקמה ב, ₪ "סימילרווב" אשר מוערכת היום במעל למיליארד
. מובייל ווב ואפליקציות מובייל, מדינות בעולם בדסקטופ091
. בניו יורק ובקייב,פרט למשרדים בתל אביב מחזיקה כיום החברה במשרד בלונדון
:ס

ה ה עה

הח

180788 Senior .NET Server Engineer
180789 Global Customer Care - Support Engineer
180788 Senior .NET Server Engineer





http://www.similarweb.com/corp/jobs/ :לינק למשרות ולהגשת קו"ח

חברת  CodeValueמובילה בשירותי תוכנה וביצוע פרויקטים ,ומבצעת בהצלחה פרויקטיי פיתוח תוכנה במגוון פלטפורמות
ומספקת ייעוץ תוכנה ופיתוח המותאם לצרכי הלקוח .
 CodeValueמתמקדת במספר נושאים מרכזיים בעולם התוכנה ,ביניהם  ALMו  DevOps,מחשוב ענן ,עולם ההתקנים הניידים,
מענה אחוד וכולל לשווקי ה -UI/UX,פיתוח מערכות מידע ועוד .
החברה מונה מעל  011עובדים בהם מומחי טכנולוגיה בעלי ניסיון רב ,הנחשבים מובילים בתחומם ומוכרים כסמכות
מקצועית.
הח

ה ה עה

ס:

משרה  - 071810מפתח  DevOpsמיועד עבור בוגרים וסטודנטים לקראת סיום .ניסיון פיתוח ב  .Netיתרון משמעותי.
לינק למשרות והגשת קו"חhttp://goo.gl/Ef1O5g :

 Manpower Professionalהינה חברת גיוס והשמת בכירים בארץ ובעולם.
התמחויות :שיווק ומכירות ,פיננסים ,ביוטק ,תפעול ושרשרת אספקה ,שוק ההון ו .HR

הח






ה ה עה

ס:

לחברה גדולה באזור השפלה דרוש/ה כימאי/ת למעבדה** -הזדמנות לבוגרים להיכנס לתחום ללא ניסיון** התפקיד
כולל :ביצוע בדיקות ,הפעלת ציוד מעבדתי ועוד* ..ישנה אופציה לעבודה במשרה מלאה ו ב  80%משרה במשמרות
ערב * דרישות :הנדסאי /תואר ראשון בכימיה  /ביוטכנולוגיה  /מדעים /סביבה /מזון -חובה ניסיון מעבדתי -יתרון
יכולת למידה מהירה ,יחסי אנוש מעולים ,מוסר עבודה גבוהה גישה טכנית למכשור אנליטי Cv947@manpower.co.il
לחברה מובילה דרוש/ה מהנדס/ת כימיה/חומרים .תיאור המשרה :עבודה במחלקת פיתוח כחוקר/ת עבודה לפי כללי
ונהלי החברה הכנת פורמולציות אינטגרציות עם מחלקות החברה דרישות המשרה :תואר ראשון בהנדסת כימיה /
חומרים -חובה תואר שני בהנדסת כימיה/חומרים  -יתרון ניסיון קודם בתחום מהווה יתרון אנגלית ברמה גבוהה
cv806@manpower.co.il
לחברה בינלאומית דרוש/ה תועמלן/ית רפואי/ת .התפקיד כולל שיווק של תרופות ,העברת הדרכות ,השתתפות
בכנסים מקצועיים ,עבודה מול רופאי משפחה ,רופאים מומחים ובתי מרקחת ,עמידה ביעדי מכירות .דרישות :תואר
ראשון במדעי החיים ,ביולוגיה ,כימיה ,מדעי הרפואה ,מדעי הטבע ,ביוטכנולוגיה ,סיעוד -חובה .ניסיון קודם
במכירות -חובה שליטה מלאה בשפה האנגלית .יכולות ביטוי גבוהות בכתב ובעל-פה .רישיון נהיגה -חובה
cv639@manpower.co.il
ספ

ק

http://www.manpowerprofessional.co.il/ :

 Allot Communicationsהינה חברה בינלאומית שהוקמה וצמחה בישראל ולה סניפים ברחבי העולם :ארה"ב ,אירופה,
אסיה ,אפריקה ועוד .מרכז הפיתוח והמטה ממוקם בהוד השרון.
החברה הוקמה בשנת  0998ומונה כיום קרוב ל 011-עובדים בארץ ובעול.
 Allotהינה חברה ציבורית (נסחרת משנת  5110בנסדאק).
החברה מובילה טכנולוגיית ה  -DPIלאופטימיזציה של שירותי תעבורה ברשת .מגוון מוצרי החברה מיועדים לספקיות שירותי
תקשורת וחברות Enterpriseולאחרונה נכנסה החברה לשוק ה.Security

הח


ק

ה ה עה

ס:

 - Integration Engineerעבור סטודנטים ובוגרים
 - DPI Researcherעבור סטודנטים ובוגרים
ה

ק "חhttp://www.allot.com/ / hr@allot.com :

Genesys is the global omnichannel customer experience and contact center solution leader, with over 4,500
customers in more than 80 countries. Our customer experience platform and solutions help companies engage
effortlessly with their customers, across all touchpoints, channels and interactions to deliver differentiated
customer journeys, while maximizing revenue and loyalty.
In the Tel-Aviv R&D center, we are developing software for speech and text analytics and gain an opportunity to
see the results of our work put into usage in real-life.
If you are looking for real challenge, you have passion for learning, creative ideas, and you are an outstanding
team player come and join us!
:ס

ה ה עה

הח

'ד-'סטודנטים למדעי המחשב שנה ג
 במדעי המחשבMSc  בגריResearch Engineer
מדעים מדויקים עם רקע בתוכנה/ במדעי המחשבBSc  בוגריSenior SW QA Engineer
www.genesys.com / jobs-il@genesys.com :ק "ח





ה

ק

 עבור שוק המיפוי האזרחי ולשוק הביטחוני, מפתחת מערכות דיגיטליות מתקדמות לצילום ומיפוי אוויריVisionMap חברת
יוצאי יחידות טכנולוגיות,  בין עובדנו משתתפי אולימפיאדות מתמטיקה ופיסיקה, עובדים011 - החברה מונה כ.הבינלאומי
. בוגרים מצטיינים ואנשים שאוהבים וטובים במה שהם עושים,מובחרות
:ס

ה ה עה

הח

 בוגרים מצטיינים במדעי המחשב והנדסת תוכנהC++ SW Developers
 בוגרים ומנוסים בהנדסת מערכתSystem Engineers
Senior QA Engineer
http://www.visionmap.com/Careers :ק "ח

ה




ק

AppsFlyer is the leading Mobile Attribution & Marketing Analytics platform that allows app marketers to easily measure
the performance of their marketing channels - paid and owned - from a single real-time dashboard. Among its 5,000
customers are Samsung, Baidu, Mail.Ru, WSJ, Hipmunk and DeNA.
:ס

ה ה עה

הח
180999



https://www.appsflyer.com/jobs/ :לינק למשרות והגשת קו"ח

 החברה מציעה פתרון. היא חברת אינטרנט מצליחה וצומחת המתמחה בשיווק אינטרנטי מבוסס ביצועיםbidalgo חברת
 בידאלגו הביאה.( של הלקוחות המפרסמים ברשתות החברתיותROI) טכנולוגי חדשני המאפשר את מיקסום החזר ההשקעה
טריידינג מענף הפיננסים אל עולם הפרסום הדיגיטלי באמצעות אלגוריתם המבצע אופטימיזציה לפרסום-את עולם האלגו
.וקידום אפליקציות ברשתות חברתיות
 מה שהביא את פייסבוק להכיר, החברה שואפת להבאת חדשנות ויצירתיות לתוך המערכת האקולוגית של פייסבוק,בין היתר
 מחלקת הטכנולוגיות בחברה אמונה על פיתוח הדור הבא של המערכת ושוקדת באופן מתמיד על.בה כשותף פרסום בכיר
 חדשניתUI  ומתן חוויית, וורסטיליים ומהירי תגובה, עבודה בצוותים קטנים,הטמעת מצוינות תוך שימוש בטכנולוגיות חדישות
.ואינטואיטיבית ללקוח
:משרות שהחברה הגיעה לגייס
Experienced Fullstack Developer - for developers with at least 3 years experience in developing in one of the
following languages: Java, PHP, Javascript
Junior Fullstack Developer - for Outstanding B.Sc graduates (90 average at least) in Computer Science or a related
fields, that have some experience in web technologies
careers@bidalgo.com / www.bidalgo.com :ק "ח

ה




ק

EMC  במרכז המו""פ בישראל מניעה.Security - והStorage חברת התוכנה השישית בגודלה בעולם ומובילה בתחומי ה
.Cyber Security, Big Data, Data Recovery, Cloud Computing, Data Science :חדשנות בסביבה דינאמית בתחומים מגוונים
 הקבוצה מפתחת תוכנה.Kashya  חברת קאשיה-  בישראלEMC  – תוצר של הרכישה הראשונה שלRecoverPoint קבוצת
Continuous Data (  את טכנולוגיית הגנת המידע הרציפהEMC לשכפול והגנה על נתונים ארגוניים ומקנה ל
 הקבוצה מפתחת פתרונות הן.)Any point in Time(  לכל נקודה בזמן,)המאפשרת חזרה אחורה במקרה של אסונותProtection
!סטודנטים ומהנדסי תוכנה מצטיינים.)RecoverPoint for VM( ) והן להגנה על מידע וירטואליPhysical( להגנה על מידע פיזי
. עם הזדמנויות קידום ועניין מקצועי,בואו להשתלב ולצמוח בקבוצה צעירה ודינאמית
:משרות שהחברה הגיעה לגייס
Intern - Software Developer
New Graduate - SW Engineer
SaaS Operations NOC Engineer
http://emc.avature.net/careersisrael/ :ק "ח

ה




ק

NICE Systems (NASDAQ: NICE) is the worldwide leading provider of software solutions that enable organizations to
take the next best action in order to improve customer experience and business results, ensure compliance, fight financial
crime, and safeguard people and assets. NICE’s solutions empower organizations to capture, analyze, and apply, in real
time, insights from both structured and unstructured Big Data. This data comes from multiple sources, including phone
calls, mobile apps, emails, chat, social media, video, and transactions. NICE solutions are used by over 25,000
organizations in more than 150 countries, including over 80 of the Fortune 100 companies. www.nice.com
:משרות שהחברה הגיעה לגייס
Software Developer - Student, for computer science students with more than 1 year to go
Strategy Analyst - Student, BA students with high SAT and GPA ove 85.
Automation Developer - Student, for computer science students with more than 1 year to go
work@nice.com / http://www.nice.com/careers :ק "ח

ה




ק

 מקצה לקצה תחתIT  כבית תוכנה ומאז התרחבה לקבוצת חברות המספקות שירותי0995  הוקמה בשנתSQLink
ק
 הקבוצה מספקת קשת רחבה של פתרונות. מומחים בתחום המחשוב0,111 - כיום מועסקים בקבוצה מעל ל.קורת גג אחת
.מחשוב למרבית החברות והארגונים המובילים בישראל
, פתרונות יצירתיים בתחומים שונים, גמישות,מומחי הקבוצה מעניקים ללקוחותיה זמינות וידע רב בכל תחומי מערכות המידע
, קומברס, מיקרוסופט, אמדוקס: עם לקוחות הקבוצה נמנים.אינטגרציה בין כל פתרונות החומרה והתוכנה – והכל בבית אחד
 שטראוס, טבע, חברת חשמל, בזק, משרד האוצר, משרד המשפטים, הפניקס, מגדל, בנק דיסקונט, בנק לאומי, צה" ל,סיסקו
.ועוד
:משרות שהחברה הגיעה לגייס
PYTHONת לפיתוח אוטומציה ב/ת מצטיין/בוגר
++C ות לתפקיד פיתוח/ות מצטיינים/ות בוגרי/ דרושים, המתמחה בפיתוח מוצרי אבטחת מידעStart Up לחברת
. JAVA ת לפיתוח/ת מצטיין/ה בוגר/ דרוש, מצליחה הממוקמת בתל אביבOnline לחברת
http://www.sqlink.com :ק "ח

ה




ק

Dapulse is a successful new tool for managing teams and entire companies.
Released about a year and a half ago, dapulse shows an amazing growth with customers like Uber, Blizzard, Wix, Fiverr,
Outbrain, WeWork and 2000 others.
If you're looking for a place to grow, learn new skills every day and want to make a meaningful impact on a successful
product, dapulse is the place for you. Ah, and we also have a Street Fighter arcade machine, recording studio, team
events and we're dog-friendly.
משרות שהחברה הגיעה לגייס:




ק

dapulse.CSMN@applynow.io Customer Success Manager
Fullstack@applynow.io Full stack web developer
dapulse.android@applynow.io Android developer
ה

ק "חhttps://dapulse.com/jobs/ :



חברת  Celenoהיא ספקית של שבבי  Wi-Fiעתירי ביצועים עבור יישומי מולטימדיה ובידור לבית ב . HD - High Definition
השבבים מאפשרים הפצה בו זמנית של זרמי וידיאו מרובים ב  -HDלממירים , iPads,מחשבים אישיים ניידים ,מכשירי טלוויזיה,
מקליטי וידיאו דיגיטליים ) (DVRושרתי מדיה והתקנים אחרים בעלי יכולות Wi-Fi
משרות שהחברה הגיעה לגייס:



ק

SW RT Embedded Engineer
QA & Integration Engineer
HW test Engineer
ה

ק "חwww.celeno.com/company/join-our-team.html / Jobs@celeno.com:

חברת  Unileverישראל הינה אחת מ 0-החברות המובילות בארץ למוצרי צריכה הנמצאת בשליטת קונצרן יוניליוור האנגלו-
הולנדי ומעסיקה בישראל למעלה מ 5,111-עובדים במטה החברה ובארבעה אתרי ייצור .בין המותגים המובילים של יוניליוור:
תלמה ,קנור ,ליפטון ,הלמנס ,מזולה ,בלו בנד ,קליק ,בייגל בייגל ,גלידת שטראוס ,דאב ,רקסונה ,אקס ,קליר ,בדין ,סיף,
פינוק ועוד.
ק

ה

ק "חwww.unilever.co.il :

אסם הינה חברת האם המאגדת בתוכה קבוצת חברות .קבוצת אסם כוללת את החטיבה הקולינרית ,חטיבת מאפה
ומשקאות ,חטיבת החטיפים ודגני הבוקר ,טבעול ,סלטי צבר ,גלידות נסטלה ,בית השיטה ,בונז'ור ומטרנה .הקבוצה מונה כ-
 5811עובדים .נסטלה ,חברת המזון הרב לאומית הגדולה בעולם מחזיקה ב  01%מהקבוצה .קבוצת אסם פותחת בפני
עובדיה עולם של ידע ומיומנויות ,עולם של טכנולוגיה וקידמה ,עולם של היכרויות חדשות ובעיקר – עולם של אפשרויות.
אסם חרטה על דגלה את נס המצוינות והאיכות הבלתי מתפשרת ועובדיה מהווים את הבסיס לכל פעילות ,המפתח לכל יעד
והמרכיב החשוב ביותר בכל משימה .מאחורי כל מוצר ומוצר ,עומדים אנשים מקצועיים ,בעלי ניסיון ,ובעיקר בעלי להט
פנימי ,אמונה וחדוות יצירה .
קהל יעד  :בוגרים או סטודנטים שמסיימים השנה בתחום הנדסת מכונות ,הנדסת חשמל  ,הנדסת תעשיה וניהול.
משרות שהחברה הגיעה לגייס:



ק

מהנדסי מכונות
מהנדסי חשמל
מהנדסי תעשיה וניהול
ה

ק "חJobs.osem@il.nestle.com :

חברת  experitestהיא חברת היי-טק צעירה ומובילה בזירה הטכנולוגית הכי חמה ומעניינת של המובייל (Android,iOS,
)Windows
עיקר פעילות החברה מתקיימת מול לקוחות בינלאומיים כגון  . Bank of America, McAfee, Bose, Citibank, Barclaysלחברה
שיתופי פעולה עם חברות ענק כגון . HP, Microsoft
אנחנו מעוניינים בסטודנטים מהפקולטות :מדעי מחשב ,הנדסת מחשבים ,מערכות מידע וכו' .סמסטר אחרון ובוגרים.
הח




ה ה עה

ס:

מפתחי מובייל  : iOS/Android -בוגרי מדעי מחשב והנדסת מחשבים ותוכנה ומערכות מידע
 :Application Engineers, Pre-sales/Postsalesמדעי מחשב ,הנדסת מחשבים ,מערכות מידע ותעשייה וניהול
 QA Engineersמערכות מידע ,מדעי מחשב ,תעשייה וניהול
ה

ק

ק "חhttps://experitest.com/ :

חברת  Celltickנוסדה בשנת  5111עם חזון ברור ביצירת פתרונות שמתקשרים עם המשתמש במסך ההתחלה של הטלפון
הנייד ומשמש כלוח מודעות אישי אינטראקטיבי .
סלטיק הינה חלוצה בהפיכת שיווק נייד להצלחה מסחרית .המוצרים שלנו  LiveScreenו -STARTפרוסים בעשרות מפעילים
סלולריים ,יצרני מכשירים וחברות תקשורת בעולם ,בשימוש על-ידי יותר מ  001-מיליון מנויים המאפשרים מליוני פעולות מדי
שנה.
סלטיק כחברה צומחת במהירות ,עם עובדים בכל משרדים ברחבי אירופה ,אסיה ,אפריקה ,דרום אמריקה וארה"ב.
הח




ה ה עה

ס:

Mobile Product Manager
Front End Web Develop
QA Engineer
ה

ק

ק "חhttp://www.celltick.com/about/career/ :

ח ם היא תכנית שמטרתה להביא לצמצום הפערים החברתיים בישראל באמצעות יצירת קהילה של אנשי חינוך ומעשה
הפועלים בשדה החינוך .התכנית מכשירה ומפתחת צעירים איכותיים ,בעלי מודעות חברתית וכישורי מנהיגות ,להיות מורים
ולפעול בפריפריה החברתית והגאוגרפית ,כדי להתמודד עם אתגר אי-שוויון ההזדמנויות בחינוך.
ב תכנית מסלול ייחודי לאקדמאים המגיעים מתחומי המתמטיקה והמדעים.
ה

ק

ק "ח/http://www.tfi.org.il :

 MedaTechמתמחת ביישום ופיתוח מערכות  ERP,מערכות  e-Businessופורטלים ארגוניים בטכנולוגית  NETתוך שימוש בכלי
פיתוח מתקדמים ומתודולוגיית יישום ייחודית המאפשרת יישום מהיר תוך עמידה בלוחות זמנים .לחברה התמחות ייחודית
ביישום מערכת  PRIORITYופיתוח מערכי תוכנה נוספים ושונים בסביבת היישום של ה. PRIORITY
למידעטק משרדים בטירת כרמל והוד השרון וכן חברת בת המספקת שרותי תשתיות תוכנה וחומרה בתחום מערכות המידע,
חברות בנות באנגליה ובאוסטרליה המוכרות ומיישמות את מערכת ה. PRIORITY
הח



ק

ה ה עה

ס:

מיישם/מפתח מע מידע (מהנדסים או סטודנטים סמסטר  0ומעלה  -מערכות מידע(.
מיישם אפליקטיבי לתמיכה (הנדסאים בוגרים)  -לסניף בחיפה.
מפתחים  SQLו+C
ה

ק "חjobs@medatech.com :

 Infinity Labs R&Dמתמקדת בעולמות של  Pervasive Computingובטכנולוגיות הקשורות לפתרונות קוד פתוח ו Mobile.
 Infinityמפתחת לצרכיה הפנימיים וכן עבור לקוחות נבחרים ,פרויקטי תוכנה לבחינת יישומי ייתכנות מחקרית של טכנולוגיות
חדשות ,לצורך  proofs of conceptלגיבוש תכניות פיתוח עתידיות והשקעות בסטרטאפים מבטיחים.
 Infinity Labs R&Dמובילה את תכנית ה Open Labלהכשרת הדור החדש של אנשי הפיתוח מצטיינים ,וקולטת לשירותיה
בוגרים מצטיינים ממדעים מדויקים או מדעי המחשב תוך קשר הדוק לצרכי מרכזי פיתוח  R&Dוסטרטאפים מובילים בישראל.
 Infinity Labs R&Dפיתחה שיטה ייחודיתC.R.E.A.T.E. LEARNING SPIRAL :
 Challenge → Research → Experiment → Apply → Test → Evaluateהמאפשרות להפיק תוצרים מידיים ומשובחים מבוגרי
התוכנית כחלופה רבת עוצמה למהנדסי פיתוח בעלי  1-0שנות ניסיון .את התוכנית מסיימים בהצלחה כ  71אנשי פיתוח מתוך
כ  0,111מועמדים בשנה.
הח


ה ה עה

ס:

080109
ה

ק

ק "ח/http://infinitylabs.co.il :

 MOTOROLA SOULUTIONSישראל מפתחת ומטמיעה פתרונות לכל היבטי עולם התקשורת וניהול המידע.
עבור ארגונים ,החברה מסייעת לקבל החלטות עסקיות חכמות ומהירות יותר ,על בסיס איסוף וניתוח מידע בזמן אמת .עבור
גופים ציבוריים ,החברה מסייעת ליצור ערים בטוחות וקהילות משגשגות באמצעות פתרונות שליטה ובקרה אחודים ,רשת
תקשורת מבוצרת ומכשירי קצה ייעודיים.
מוטורולה סולושנס ישראל משלבת ידע וניסיון עם יכולות פיתוח ואינטגרציה.
הח



ק

ה ה עה

ס:

סטודנט/ית לתעשייה וניהול שנה ב'/ג' עבור מחלקת פרויקטים בפיתוח
סטודנט/ית מדעי המחשב/הנדסת תוכנה לפיתוח בשפת  Cאו JAVA
בוגר/ת מדעי המחשב/הנדסת תוכנה לפיתוח בסביבת אנדרואיד
ה

ק "ח / http://careers.motorolasolutions.com :מוטורולה סולושנס בפייסבוק

