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המרכז לפיתוח קריירה

לעשות הכי טוב עם מה שלמדת

המרכז לפיתוח קריירה באוניברסיטת תל אביב ,מציע לסטודנטים ובוגרי האוניברסיטה,
כלים אפקטיביים לפיתוח מיומנויות קריירה והשתלבות בשוק התעסוקה.
אתר המשרות
עדיין לא נרשמת?!
באתר המשרות שלנו ניתן למצוא את המשרות
הנחשקות במשק במגוון רחב של תחומים.
הרישום לאתר אינו כרוך בתשלום.
Career.tau.ac.il

ירידי תעסוקה
בכל שנה מתקיימים שני ירידים מרכזיים.
במסגרת הירידים מגיעות לקמפוס החברות
המובילות במשק על מנת לראיין ולגייס אתכם.

טל' 03-6409695 :דוא״לcareer@tau.ac.il :
אתר המרכזcareer.tau.ac.il :
3
"המרכז לפיתוח קריירה"

ייעוץ קריירה
מתלבטים לגבי כיוון בקריירה? רוצים לשפר
את קורות החיים? צריכים הכנה לראיון
עבודה? אצלנו תוכלו לקבל שירותי ייעוץ
ואימון קריירה.

מפגשי זרקור
רוצים ליצור נטוורקינג עם גורמים בחברות
המובילות במשק? מפגשי הזרקור הם בדיוק
המקום לשוחח עם המעסיקים מקרוב ולסלול
את דרככם למשרה הנחשקת.

המרכז לפיתוח קריירה
דקאנט הסטודנטים ע"ש רות ואלן זיגלר
אוניברסיטת תל אביב

,מדעים מדויקים
הנדסה וננו

www.toyga.co.il :אתר אינטרנט
Gal :איש קשר
careers@toyga.co.il :דוא״ל
077-7002007 :טלפון
9 Hamasger st. Tel Aviv :כתובת

מידע על החברה
TOYGA is a service company to financial organizations specializing in Online Marketing, Customer Support,
technological integration projects and more. The company caters to medium or big size companies in the financial
sectors providing cutting edge services with massive experience and insight in operations in the financial sector.
TOYGA’s technology division is one of the largest in the industry employing engineers with a very large and up-todate skillset.

משרות פנויות
• TOYGA, the industry’s leading online trading company is hiring hot-shot sales representatives for
International sales. careers@toyga.co.il
• Programmatic Media Buyer
- Execute Buying activities at effective prices to match Sales-side requirements and performance goals.
- Prior work with DBM (DC Bid Manager) and/or MediaMath -a must. careers@toyga.co.il
• Technical Support Engineer Tier 2-3-Student Position
This person is responsible for providing solutions to customer problems and forwarding development requests.
- BSc in Information system, Industrial & Management engineering

InfinityLabs R&D

infinitylabs.co.il :אתר אינטרנט
 גנית קפלן:איש קשר
ganit@infinitylabs.co.il :דוא״ל
03-5070274 :טלפון
 רמת גן,1  זאב ז'בוטינסקי:כתובת

מידע על החברה
 המעוניינים, שסיימו בהצטיינות מתחומים שונים וללא ניסיון קודם,ות תואר ראשון ומעלה/ מגייסת בוגרי,matrix  מקבוצתInfinity labs חברת
 טרם. ולהשתלב במשרות פיתוח מרתקות ועתירות טכנולוגיה בחברות מובילות בעולם ההייטק,לפתח קריירה משמעותית בתחום פיתוח תוכנה
. בה ילמדו יסודות פיתוח ונושאים מתקדמים, שבועות28  בת,ות סדנת הכנה מעשית ואינטנסיבית לפיתוח/תחילת העבודה יעברו המועמדים
הסדנה מועברת על ידי אנשי פיתוח בכירים בתעשיית ההייטק ומהווה קרש קפיצה משמעותי להשתלבות בפרויקטים מורכבים וכן חלופה
.Infinity labs  ההכשרה על חשבון חברת.לשנות הניסיון הראשונות

משרות פנויות
hr@infinitylabs.co.il - • מפתחי תוכנה
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המרכז לפיתוח יריד התעסוקה
קריירה השנתי 16.5.17

אתר אינטרנטwww.solaredge.com :
איש קשרHadar Levy :
כתובת :המדע  ,1הרצליה פיתוח

מידע על החברה
חברת סולאראדג' מפתחת ומייצרת מערכות סולאריות פוטו-וולטאיות ( )PVהמאפשרות ייעול הפקת חשמל מאנרגית השמש.
אנחנו מזמינים אותך להצטרף לחברה בינלאומית מצליחה ,שמוצריה נמכרים ומותקנים ביותר מ 90-מדינות ברחבי העולם ולקחת חלק מהותי
בקידום פתרונות לאנרגיות ירוקות.
סולאראדג' נסחרת בנסד"ק ( ,)NASDAQ: SEDGמעסיקה יותר מחמש מאות עובדים ברחבי העולם ,ומחפשת אתכם ,מהנדסים ומהנדסות
מתחומי האלקטרוניקה ,תוכנה ,מכונות ועוד שחושבים וחיים חדשנות.

אתר אינטרנטwww.nisha.co.il :
איש קשר :עדן פסקוביץ
דוא״לtau@nisha.co.il :
טלפון077-7725555 :
כתובת :הערבה  ,1איירפורט סיטי

מידע על החברה
קבוצת נישה הינה החברה המובילה בישראל להשמה בתחומי ההייטק ,הביומד ,הקלינטק ,שוק ההון ,מטה ופיננסים ,והשמת בכירים בתחומי
התמחות שונים .קבוצת נישה מאגדת בתוכה את חברת נישה גלובל להשמה בינלאומית וחברת נישה פרו העוסקת במיקור חוץ ופתרונות
טכנולוגיים .קבוצת נישה פועלת משנת  1995עם מקצועיות בלתי מתפשרת ומוניטין רב ,המאפשרים לנו להתאים לכם את המשרה עליה אתם
חולמים .קבוצת נישה מונה למעלה מ 100-אנשי מקצוע מומחים בתחומי הפעילות השונים של נישה 9 ,יחידות מקצועיות 3 ,סניפים ורשת
שותפים בינלאומית ענפה .בין לקוחותינו נמצאים מגוון רחב של חברות בינלאומיות ומקומיות ,סטארטאפים וחברות צעירות וגדולות כאחד.

משרות פנויות
• סטודנט/ית להנדסת תוכנה
לחברה ריווחית ,מוכרת ובעלת גב כלכלי המפתחת מוצר מעניין בתחום תקשורת רחבת פס ,דרוש/ה סטודנט/ית להנדסת תוכנה .הפיתוח
הינו ב C++/ C-בסביבת  .WINDOWSלמשלוח קו"חtau@nisha.co.il :
• מפתח/ת  #Cמוכשר/ת !
חברה מדהימה בתחום התקשרות מחפשת סטודנטים בעלי פרופיל מצוינות להשתלבות בפיתוח ב  ,C#סביבת עבודה דינאמית ונוחה,
תנאים מעולים למתאימים! למשלוח קו"חtau@nisha.co.il :
• בוגר/ת מצטיין/ת לפיתוח בJAVA-
לחברה טכנולוגית מובילה בתחומה דרוש/ה בוגר/ת מצטיין/ת לפיתוח ב . JAVA-סביבת עבודה צעירה דינאמית ומתגמלת מאוד!!!
למשלוח קו"חtau@nisha.co.il :
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,מדעים מדויקים
הנדסה וננו

www.ness-tech.co.il :אתר אינטרנט
 ליטל:איש קשר
03-7670415 :טלפון
lital.hadary@ness-tech.co.il :דוא״ל
תל אביב- קריית עתידים,טק- פארק תעשיית ההי:כתובת

מידע על החברה
. לקוחות מכלל מגזרי התעשייה500 - עובדים ולמעלה מ2,500 - לנס מעל ל. מהמובילות בישראלIT  הינה חברת שירותיNess
 העובדים והעובדות שלנו מעורבים בפרויקטים. הצומחת בקצב מהיר,י ליהנות מהיתרונות של עבודה בחברה גדולה ויציבה/בנס תוכל
, בדיקות והבטחת איכות,DevOps , במגוון רחב של תפקידים בתחומי פיתוח ושילוב מערכות, המתקדמים והחדשניים בשוק,מהמעניינים
. יישום ועוד, רשתות ותשתיות, תמיכה,הדרכה והטמעה
!אנו מזמינים אותך להצטרף אלינו

www.matific.com :אתר אינטרנט
 ליאה:איש קשר
jobs@matific.com :דוא״ל
 רמת גן,51  קומה, מגדל משה אביב:כתובת

מידע על החברה
Matific is on a mission to grant kids all over the world access to the best math education available.
Founded In 2012, Matific has been growing fast. We are based in dozens of countries, but together,
we are a collective of innovators, productive ne’er do wells, and passionate believers.
By combining great minds and creative souls, we make Math child's play.
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.
Want to join the team?
Reach out - careers@matific.com

משרות פנויות
• Excellent CS graduate or 3rd year student?
Gain your programming experience with us!
Work with people you can learn from, learn to excel in programming & software design.
*Please send your CV along with your grade sheet*
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www.varonis.com :אתר אינטרנט
Doran Sharabi :איש קשר
Dsharabi@varonis.com :דוא״ל
 הרצליה,7  אריה שנקר:כתובת

מידע על החברה
Varonis is leading the market with a powerful software suite that protects your file and email servers from cyberattacks and insider threats. We analyze the behavior of the people and machines that access your data, alert on
misbehavior, and enforce a least privilege mode (examples – Anat Kam, Edward Snowden, Sony, Hillary Clinton)
• Working with Big Data to analyze, detect, alert and prevent Ransomware
• Machine learning products
• Moving to Cloud to become Varonis as a service

www.joinvonage-il.com :אתר אינטרנט
Hadas Fridman :איש קשר
Hadas.fridman@vonage.com :דוא״ל
 רעננה,34  ירושלים:כתובת

מידע על החברה
Vonage (NYSE:VG) provides the simply-smart communication backbone that empowers small businesses to grow.
Vonage Israel Innovation center leads the product innovation and development that impacts millions of businesses
worldwide. Our R&D revolution is recognized by partners like Apple, Amazon and million businesses that rely on our
innovations daily. In addition, Nexmo, that was recently acquired is the Vonage API Platform.
It provides tools for voice, messaging and phone verification, allowing developers to embed programmable
communications into mobile apps, websites and business systems.

משרות פנויות
• Junior Mobile Developer
We seek an enthusiastic junior mobile developer to join our innovative mobile development team of experts to
deliver a cloud-based unified communication platform to our clients.
Jobs-IL@vonage.com
• Juniot BackEnd Engineer
As a software engineer, you will build the infrastructure and business logic for next generation of unified
communication platforms.
Jobs-IL@vonage.com
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מדעים מדויקים,
הנדסה וננו

אתר אינטרנטwww.elbitsystems.com :
איש קשר :טל שטוב פולינר
דוא״לrecruitment@elbitsystems.com :
טלפון04-8315315 :
כתובת :מת"מ חיפה

מידע על החברה
אלביט מערכות הינה חברה רב-לאומית העוסקת במגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות.
תחומי העיסוק העיקריים כוללים מערכות מוטסות ,מל"טים ,מערכות שו"ב ,תקשורת ,מחשבים ומודיעין ,סייבר ,מערכות אלקטרו-אופטיות
וטכנולוגיות חלל מתקדמות ,תחומי תעופה אזרחית ועוד .אלביט מערכות פזורה בכל רחבי הארץ מהדרום ועד הצפון ב 17-אתרים שונים
ומעסיקה מעל  10,000עובדים בארץ ובעולם .זאת ההזדמנות שלכם להצטרף לחברת אלביט מערכות ולהיות שותפים להצלחות בינלאומיות
מוכחות ,במגוון רחב של תוכניות ביטחוניות ברחבי העולם ,לפיתוח טכנולוגיות מתקדמות וייצור מערכות איכותיות עבור פלטפורמות ביטחוניות
ואזרחיות בתחומי החלל ,האוויר ,הים והיבשה.

משרות פנויות
• מפתח אלגוריתמים /חשמל/אלקטרוניקהrecruitment@elbitsystems.com /
• סטודנט למדעי המחשב/מדעי המחשב ,תוכנהrecruitment@elbitsystems.com /
• סטודנט חשמל ואלקטורניקה/חשמל ,אלקטרוניקהrecruitment@elbitsystems.com/

אתר אינטרנטwww.electra.co.il :
איש קשר :דנה ליבר דולינסקי
דוא״לdonnald@electra.co.il :
כתובת :אינשטיין  ,17נס ציונה

מידע על החברה
אלקטרה בע"מ נותנת מענה לכל הצרכים הקיימים בתחום המערכות האלקטרו מכניות הגדולות ופרויקטי הבנייה 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 והציבורי 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.
לפרטים נוספים בקרו באתר / www.electra.co.il :למשלוח קורות חיים( jobs6@electra.co.il :בציון מספר משרה).

משרות פנויות
• מנהל/ת פרויקטים צנרת אינסטלציה (jobs6@electra.co.il/)2252
• מנהל/ת הקמה לאינטל ירושלים (jobs6@electra.co.il/)2513
• מנהל/ת פרויקטים מכני להכשרה (jobs6@electra.co.il/)2753
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,מדעים מדויקים
הנדסה וננו

Inbar/Shani :איש קשר
jobs@interwise.com :דוא״ל
Air-port city :כתובת

מידע על החברה
AT&T is a multinational telecommunications corporation and the largest provider of mobile telephones in the US,
with over 250 million mobile customers and over 300,000 employees worldwide. In 2007, AT&T opened its first R&D
center in Israel as part of the AT&T Technology Development Organization. The site employs hundreds of engineers,
and is involved in core business projects including: software-defined networking, cloud computing, security, voice &
web conferencing, IPTV, and more. Come join our winning team!

משרות פנויות
• QA Automation Engineer
www.ice.wd1.myworkdayjobs.com/en-US/ICE/job/Tel-Aviv-Israel/QA-Automation-Engineer_R-00912-7
• QA Quantitative Analyst TL
www.ice.wd1.myworkdayjobs.com/en-US/ICE/job/Tel-Aviv-Israel/QA-TL--Algo_R-00501-6
• OPS Technical Support
www.ice.wd1.myworkdayjobs.com/en-US/ICE/job/Tel-Aviv-Israel/OPS---Technical-Support_5085-1-6

www.marvellisrael.co.il :אתר אינטרנט
 בר ערבה גלצר:איש קשר
bargl@marvell.com :דוא״ל
 יוקנעם,6  המדע:כתובת

מידע על החברה
700- במארוול ישראל מועסקים כ. האחסון והמחשוב,מארוול היא חברת פיתוח שבבים עולמית המובילה בתחום פתרונות התקשורת
 בפיתוח מוצרים בחזיתSwitching and SoC - בתחומי ה,עובדים בסניפינו ביוקנעם ובפתח תקווה ועיקר הפעילות בשוק הנטוורקינג
:הטכנולוגיה לחברות כגון
Google, Samsung, Microsoft, Cisco, Huawei, San Disk-Western Digital, Synopsis, Dell, Hitachi, Sony
 סביבת עבודה, השתלבות בצוותי הפיתוח בליבת העשייה הטכנולוגית,אנחנו במארוול מבטיחים לך התנסות יומיומית מרתקת ומאתגרת
. אוירה חברתית פורה ומגוונת לצד גמישות בשעות העבודה ובתקופות המבחנים, התפתחות וצמיחה אישית,המעודדת מצויינות מקצועית
Join our Marvellous team!

משרות פנויות
Chip Validation Engineer ית למשרת/ה סטודנט/ דרושSwitching-• לחטיבת ה
Design and verification Engineer ית למשרת/ה סטודנט/ דרושiSoC-• לחטיבת ה
Networking SW ית למשרת/ה סטודנט/ דרושSwitching-• לחטיבת ה
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www.intercontinentalexchange.com/index :אתר אינטרנט
Anat Nahari :איש קשר
03-7196000 :טלפון
Anat.nahari@theice.com :דוא״ל
 תל אביב,132  דרך מנחם בגין:כתובת

מידע על החברה
Intercontinental Exchange (NYSE: ICE) is a leading operator of global exchanges and clearing houses and a provider
of Financial Market Data and technology services.
The ICE Tel Aviv office focuses on 2 key pillars:
1. Developing financial technology applications (Fin-Tech) to meet the need for accessibility and transparency
across all asset classes.
2. Processing and generating mission critical financial market data - used for decision making, trading and risk
management.

משרות פנויות
• QA Automation Engineer
www.ice.wd1.myworkdayjobs.com/en-US/ICE/job/Tel-Aviv-Israel/QA-Automation-Engineer_R-00912-7
• QA Quantitative Analyst TL
www.ice.wd1.myworkdayjobs.com/en-US/ICE/job/Tel-Aviv-Israel/QA-TL--Algo_R-00501-6
• OPS Technical Support
www.ice.wd1.myworkdayjobs.com/en-US/ICE/job/Tel-Aviv-Israel/OPS---Technical-Support_5085-1-6

www.sapiens.com/sapiens-career :אתר אינטרנט
 ענת סתיו:איש קשר
Sapiens International, Azrieli Center, 26 Harokmim st, Holon :כתובת

מידע על החברה
 ביטוחי, הינה ספקית עולמית של פתרונות תוכנה לשוק הביטוח המותאמים לתחומי ביטוח אלמנטארי, מקבוצת פורמולה מערכות,סאפיינס
 להסתגל במהירות לשינויים בתעשייה, פתרונות החברה מאפשרים לחברות הביטוח לייעל תהליכים עסקיים. ביטוחי משנה ועוד,חיים ופנסיה
 החברה מעסיקה. ממשלות ובנקים, סאפיינס הנה בעלת ותק רב בעבודה עם חברות ביטוח בינלאומיות.ולספק שירותים חדשניים ללקוחותיהן
. אסיה וישראל, אירופה, חברות ביטוח בצפון אמריקה200- עובדים ומשרתת יותר מ1,900-כ
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www.kla-tencor.com :אתר אינטרנט
Ella Kogan :איש קשר
Ella.Kogan@kla-tencor.com :דוא״ל
04-6449620 :טלפון
 מגדל העמק,1  הלווין:כתובת

מידע על החברה
530- בישראל מעסיקה החברה כ. מדינות ברחבי העולם17- עובדים ב6,000  היא חברת הייטק גלובלית אשר מעסיקה מעלKLA-Tencor
. אזור התעשייה מגדל העמק ואזור התעשייה קריית גת: מדענים וסטודנטים בשני אתרים, חוקרים,מהנדסים
, כל חברת סמיקונדקטור בעולם. הנה החברה המובילה בעולם בפיתוח וייצור מערכות מתקדמות לבקרת תהליכי ייצור צ'יפיםKLA-Tencor
 וזאת על מנת להבטיח את איכותם, על מנת לבצע מדידות אופטיות מורכבות ביותר על פרוסות הסיליקון,זקוקה למערכות שלנו בכל שלבי הייצור
.ותקינותם של הצ'יפים

משרות פנויות
• Application Development Engineer / ella.kogan@kla-tencor.com
• Optics Development Engineer / ella.kogan@kla-tencor.com
• Research Scientist for the algorithms group / ella.kogan@kla-tencor.com

www.mellanox.com :אתר אינטרנט
 מעין פלדמן:איש קשר
job.boards@mellanox.com :דוא״ל

מידע על החברה
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.

משרות פנויות
• Chip Design Engineer/ Student  ב"ש/גת. ק/ ת"א/יוקנעם
job.boards@mellanox.com
• SW Engineer/ Student גת. ק/ רעננה/יוקנעם
job.boards@mellanox.com
• Backend Engineer גת. ק/ ת"א/יוקנעם
job.boards@mellanox.com
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www.hcl.com :אתר אינטרנט
Keren Benes-Yosef :איש קשר
Keren.benesyosef@hcl.com :דוא״ל
Sapir 1, Herzliya :כתובת

מידע על החברה
The Application Security group, including the Israel R&D lab, is proud to join the newly created HCL Technologies
Product & Platform division forming HCL Security. Application Security group has been leading the Application
Security Testing market for the last 15 years with the AppScan suite of products, covering Cloud-based services,
Enterprise solutions, Desktop applications & Development integration. In addition the team has been the market
leader of Application and Mobile Security Research.

משרות פנויות
• Cloud Developer email: liat.gaber@hcl.com
• Java developer email: liat.gaber@hcl.com
• Automation engineer email: liat.gaber@hcl.com

www.alfanar.org.il :אתר אינטרנט
 רים ג'היים:איש קשר
Reem.j@ec4u.org.il :דוא״ל
072-2774390 :טלפון
 יקנעם:כתובת

מידע על החברה
אלפנאר הינה מיזם חברתי (חל"צ) שהוקם במטרה לפתח ולהעצים את כוח העבודה בחברה הערבית בכדי לשלבו בשוק העבודה בישראל
. באמצעות ״ג'וינט ישראל״, החברה הוקמה ע"י משרד ראש הממשלה ומשרד הכלכלה.ולפתח קריירה המאפשרת פרנסה מכובדת ובטוחה
 הממוקמים בישובים הערבים ברחבי הארץ ומספקים שירות ליותר,)" הכשרה והשמה (המכונים "ריאן, מרכזי הכוונה22 אלפנאר מנהלת
. עסקים950- כיום מספקים שירות ליותר מ. עובדים מקצועיים מהחברה הערבית300- יישובים ערבים בהם כ70 -מ

משרות פנויות
• Circuit Design Engineer/ New College graduated or Student /michal.ratzon@cypress.com
• Verification Engineer/New College graduated or Student /michal.ratzon@cypress.com
• ת פרויקטים מכני להכשרה/מנהל

/jobs6@electra.co.il
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www.allot.com :אתר אינטרנט
Liat :איש קשר
hr@allot.com :דוא״ל
 הוד השרון,22  הנגר:כתובת

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

משרות פנויות
• RT Embedded Engineer/student , hr@allot.com
• DPI Researcher , hr@allot.com
• Integration Engineer/student , hr@allot.com

careers.motorolasolutions.com :אתר אינטרנט
 אושרית:איש קשר
gius@motorolasolutions.com :דוא״ל
 לוד, קרית שדה התעופה,2  הנגב:כתובת

מידע על החברה
For 50 years, Motorola Solutions Israel has been developing advanced communication technologies and
implementing integrated solutions in Israel and abroad. Millions of users know that at the moment of truth, the
most trusted and effective communications solutions in the world will be by their side.
Israel’s unique challenges, together with the quality of Motorola products, led to numerous technological
breakthroughs and projects which received worldwide recognition.
We are here to enable people to excel in their job - to be their best in the moments that matter.

משרות פנויות
• Test Automation Student for Motorola Solutions /  סמסטרים3  יתרת לימודים של-  הנדסת תוכנה,ית מדעי המחשב/סטודנט
CV: gius@motorolasolutions.com
• Software Eng. Student for Motorola Solutions /  סמסטרים3  יתרת לימודים של-  הנדסת תוכנה,ית מדעי המחשב/סטודנט
CV: gius@motorolasolutions.com
• Algorithm Developer Computer Vision / Deep Learning / Machine Learning סטודנטים לתואר שני ומעלה בהתמחות של
CV: gius@motorolasolutions.com
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אתר אינטרנטwww.imisystems.com :
איש קשר :קרן יניב
דוא״לtaasjobs@cvwebmail.com :
כתובת :ת.ד ,1044 .רמת השרון 47100

מידע על החברה
תעש מערכות בע"מ ,אשר הוקמה בשנת  1933כ"תעשיה הצבאית לישראל" ,מתמחה בפיתוח ,ייצור ,שיווק והטמעת מערכות נשק ליישומי
יבשה ,אוויר ,ים ובטחון לאומי( ) )HLSבשדה הקרב המודרני .הפתרונות שמציעה החברה פותחו על בסיס ניסיון מבצעי נרחב ,טכנולוגיות מת�ק
דמות ומתודולוגיות בלעדיות ,ומשמשים את צה"ל ,צבא ארה"ב ,מדינות נאט"ו ,וגופי צבא וממשל ב 70-מדינות ברחבי העולם .החברה ,הפועלת
בפריסה ארצית הינה בבעלות מלאה של ממשלת ישראל ,כוללת שתי חברות בנות" :מכללת תעש ללוחמה בטרור" ו"עשות אשקלון בע"מ",
ומעסיקה כ 3,000 -עובדים ב 6-יחידות עסקיות :ארטילריה ,שיריון ,חי"ר ,אוויר וים ,תחמושת זעירה ובטחון לאומי.

משרות פנויות
• סטודנט/ית מצטיין/ת להנדסת מערכת תוכנה ובדיקות תוכנה ()JB-557
• סטודנט/ית שנה ג’ להנדסת אלקטרוניקה למחלקת אינטגרציה ()JB-603
• סטודנט/ית להנדסה לתחום שליטה ובקרה (ׂ) JB-616

אתר אינטרנטwww.next-insurance.com :
איש קשרInbal Bergner :
דוא״לinbal@next-insurance.com :
טלפון972-9-8990809 :
כתובת15 Atir Yeda, Kefar Sava :

nextinsurance

מידע על החברה
Next Insurance’s mission is to transform the insurance experience for small businesses, giving them a process
that’s online, transparent, fast and complete. Our startup uses advanced technologies to transform the insurance
product including Big data, BI, Web and mobile technologies.

משרות פנויות
• Full Stack Developer, Backend Developer, inbal@next-insurance.com
• Junior Full Stack Developer, Production Engineer, inbal@next-insurance.com
• Media Buyer, inbal@next-insurance.com
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אתר אינטרנטwww.seev.co.il :
איש קשר :רוית
טלפון077-2144700 :
דוא״לjobs@seev.co.il :
כתובת :מנורת המאור  ,3תל אביב

מידע על החברה
 see.Vמתמחה בגיוס טאלנטים בתחומי התוכנה לסטארטאפים ולחברות הייטק .אנו עובדים עם חברות הסטארטאפ הכי נחשקות ,ועושים
את זה במקצוענות ,תוך שימוש בכלים המתקדמים ביותר בעולם הגיוס see.V .הוקמה על-ידי אנשי טכנולוגיה בוגרי ממר"ם ,והבנה בטכנולוגיה
היא חלק מה DNA-של החברה מאז ועד היום .אנו משקיעים בצורה יוצאת דופן בהכשרה הטכנולוגית של כל חברי הצוות.
מה שהופך את  see.Vלחברה בולטת בנוף הגיוס להייטק ,זה הידע והניסיון הרב שיש לחברה בגיוסים טכנולוגיים ,ובמיוחד לחברות סטארטאפ.
אנו עובדים עם חברות שלא היית רוצה לפספס ,והניסיון שצברנו מאפשר לנו לייעל ולקצר תהליכים ולמצוא את ההתאמה המושלמת עבורך!

משרות פנויות
• Full-Stack Developer - JB-17891
Be part of something big and new, as a member of the dev core team.
You ll have the chance to influence, define and take part in building our systems from scratch.
jobs@seev.co.il
• Mobile Developer - JB-21292
An innovative medical startup is looking to hire a Mobile developer to join its Engineering team.
jobs@seev.co.il
• Frontend Developer – JB-20756
A great startup is looking to hire a Frontend Developer. This is a team-oriented position with responsibility for
development of enterprise grade SaaS products.
jobs@seev.co.il

אתר אינטרנטwww.zerto.com :
איש קשר :איה נוה פרלמוטר
דוא״לaya.naveh@zerto.com :
כתובת :אבא אבן  ,10הרצליה

מידע על החברה
חברת סטארט-אפ בצמיחה המפתחת תוכנה לתחום ה disaster recovery -לסביבות וירטואליות ולסביבות מבוססות ענן .הפתרון שהחברה
מספקת ,מאפשר לחברות לבצע רפליקציה מתמשכת של כמויות משתנות של מידע בצורה פשוטה ומהימנה ,ובכך להגן בצורה אפקטיבית
על המידע הארגוני .מוצר הדגל של החברה ,שזכה בפרסים רבים ,הפך לתקן בתחום ההגנה על המידע ,אחזורו והיכולת להעבירו בין מרכזי
מידע שונים.
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אתר אינטרנטwww.jobs.cisco.com :
איש קשרCorina Nedelea :
דוא״לcnedelea@cisco.com :

מידע על החברה
We connect everything - people, process, data and things. We innovate everywhere to create fresh ideas and
possibilities. We make a meaningful difference that will benefit everyone - our people, our customers and the world
around us. Our technology changes the way the world works, lives, plays and learns. But our edge doesn't come
from technology. It comes from our people. We're looking for the kind of people who take smart risks, thrive in
diverse environments, inspire their colleagues, and are committed to having an impact on the world.

משרות פנויות
• Software/Hardware engineering intern- jobs.cisco.com or cnedelea@cisco.com

איש קשר :יוליה קגן
טלפון0508881938 :
דוא״לyuliak@tafkid-plus.co.il :

מידע על החברה
החברה עוסקת בגיוס והשמת מהנדסים בכל רחבי המדינה במפעלי תעשייה וחברות גדולות ומובילות במשק הישראלי.
תחומי ההנדסה המטופלים על ידי החברה הינם בכל רבדי ההנדסה הקיימים כגון :בניין ,מכונות ,חשמל ,כימיה ותעשיה וניהול .כמו כן ,ניתן
להשתלב בפרוייקטים זמניים וגם ארוכי טווח של מספר שנים.

משרות פנויות
• לחברה מובילה בתחומה דרוש/ה כימאי למפעל בפרדס חנה ,התפקיד כולל בקרת איכות ופיתוח חומרי גלם ותוצרת גמורה.
דרישות :תואר הנדסת/הנדסאי חומרים /כימיה -חובה ,אנגלית -ברמה גבוהה ,מגורים באזור השרון והצפון ,זמינות מידית.
alexk@tafkid-plus.co.il
• דרוש/ה מהנדס/ת  /הנדסאי/ת בניין למשרת חשב/ת כמויות
דרישות :מהנדס/ת  /הנדסאי/ת בניין  -חובה ,ניסיון בחישוב כמויות (שלד ועבודות גמר) בפרוייקטי בנייה גדולים ,ניסיון בחישוב כמויות
בעבודות עפר וסלילה בפרוייקטי תשתיות גדולים.
tals@tafkid-plus.co.il
• דרוש/ה טכנאי/ת מיזוג אויר
מתן שרות ללקוחות החברה בתחום המיזוג אויר ,עבודת שטח מרובה עם רכב צמוד ,ניסיון קודם במיזוג-אויר חובה ,עבודה בכל אזור המרכז.
www.adecco.com
קבוצת תפקיד פלוס אדקו
yuliak@tafkid-plus.co.il
טל ,03-5652007 :פקס03-5652008 :
הנהלה ראשית – מגדל ניפ ,רח' יצחק שדה  17תל אביב
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www.lightbitslabs.com :אתר אינטרנט
Dana Mazor :איש קשר
09-8789999 :טלפון
Info@lightbitslabs.com :דוא״ל
ATIR YEDA STREET, KFAR SABA, ISRAEL 44643137 :כתובת

מידע על החברה
LightBits Labs’ was founded in early 2016 to build the next generation of cloud-scale infrastructure.
We have deep expertise in storage, operating system design and development, high-speed
networking, ASIC/FPGA, hardware design and solid state storage technology. We are funded by
prominent investors with a track record of building highly successful companies such as Galileo
(acquired by Marvell for $2.7B), Wintegra (acquired by PMC for $240M), and Annapurna Labs
(acquired by Amazon for $370M). We are looking for excellent graduates, graduate students, and
about-to-graduate students with a passion for overcoming hard technology challenges to join us
at our Haifa and Kfar Saba sites. For more information, see http://www.lightbitslabs.com or email
job@lightbitslabs.com.

משרות פנויות
• BOARD DESIGN ENGINEER
• JUNIOR SOFTWARE ENGINEER
• SOFTWARE VALIDATION/VERIFICATION ENGINEER

www.genesys.com :אתר אינטרנט
 ליאת רוט:איש קשר
 תל אביב, רמת החייל,21A  הברזל:כתובת

מידע על החברה
Genesys is the world’s leading provider of Customer Experience Platforms. Genesys is one of the top 10 largest
private software companies in Silicon Valley, with more than 10,000 customers and more than 4,000 employees
worldwide, and we are revolutionizing the way companies engage with their customers.
The Genesys Israeli R&D Center embraces a startup mindset in a big corporation, enabling a work environment rich
in office culture, visibility and personal ownership. We are looking for Computer Science BSc. graduates and last year
students for development positions.

משרות פנויות
jobs-il@genesys.com/ מערכות מידע, הנדסת תוכנה,בוגרי מדעי המחשב/Software Engineer •
jobs-il@genesys.com/ מערכות מידע, הנדסת תוכנה,סטודנטים למדעי המחשב/Software Engineer Student •
jobs-il@genesys.com/שלוש ניסיון בפיתוח תוכנה-שנתיים/Senior Software Engineer •
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אתר אינטרנטwww.outbrain.com :
דוא״לjobs-il@outbrain.com :

מידע על החברה
אאוטבריין היא פלטפורמה לשיווק באמצעות תוכן והמובילה בתחום הדיסקברי .מגישה כ 2,500-מיליארד המלצות אישיות בחודש לחצי מיליארד
משתמשים ,באתרים המובילים בארץ ובעולם כולל CNN, Le Monde , Fox News, The Guardian, Sky News :ועוד .עד כה גייסה אאוטבריין
כ 1,455-מיליון דולר ובין משקיעיה נמנות הקרנות לייטספיד ,כרמל ונצ'רס ,ג'מיני ,גלנרוק ,אינדקס ,הרבורווסט ורודיום.
מרכז הפיתוח של החברה פועל מישראל והיא מחזיקה סניפים בכל העולם.

משרות פנויות
• content Review
• front end engineer
• java developer

אתר אינטרנטwww.arm.com :
איש קשר :מורן סגל
דוא״לmoran.segal@arm.com :
כתובת :בניין אינטרגמא ,כפר נטר

מידע על החברה
 Sansa( ARM Israelלשעבר) הוא אחד ממרכזי הפיתוח הגדולים של  ARMבעולם .מרכז הפיתוח בישראל ,המתמחה בעולם הSecurity -
וה ,IoT -הכפיל עצמו מאז הרכישה ואנו ממשיכים לגדול .בישראל  2קבוצות פיתוח :האחת מתמחה בעולם הIoT (Internet of things( -
ושותפה בין השאר בפיתוח פלטפורמת  mbedהכוללת תוכנת  Embeddedו .Cloud services -הקבוצה השניה -מפתחת מוצרי Security
 IPבעולם הקריפטוגרפיה ,מוצרים המשלבים תוכנת  Embeddedו .HW IP -שימוש במגוון רחב של טכנולוגיות ,כלים ושפותC/C++, Java :
 Python, Linux, Android, Embedded RT, SaaS, Cloud, AWS, Dockerועוד...
הזדמנות נהדרת להצטרף לארגון מוביל ומדהים ,בחזית הטכנולוגיה.

משרות פנויות
• Graduate SW developer for Architecture team
המשרה מיועדת לבוגרים מצטיינים שמעוניינים להשתלב בצוות הארכיטקטורה של קבוצת ה Security IP -שלנו.
תפקיד ייחודי עם אופי מחקרי -חשיפה לעולם  ,HW&SWבדיקות היתכנות בעולם ה Embedded -ופיתרון בעיות מורכבות.

19

,מדעים מדויקים
הנדסה וננו

www.nner-active.com/careers :אתר אינטרנט
Liat Shwarts :איש קשר
Jobs@inner-active.com :דוא״ל
 פ"ת,17  המפלסים:כתובת

מידע על החברה
Inneractive is a leading independent mobile ad exchange focused on powering native and video ads. Our mission
is to empower mobile publishers to realize their properties’ full potential by providing powerful technologies for
the buying and selling of mobile ads.
Come join us and become part of a:
• Team of out-of-the-box thinkers who create disruptive, industry-leading mobile ad technology
• Rapidly growing organization where your opinion matters and you can actually make a difference
• Culture that encourages personal and professional growth
• Young, highly energetic, dynamic environment

משרות פנויות
• Android/iOS Developer iOS לבעלי ניסיון בפיתוח אנדרואיד
inneractive.2D.30E@applynow.io לשליחת קו"ח
• Big Data Developer מיועד לבוגרי מדעי המחשב
inneractive.bigdatadeveloper@applynow.io לשליחת קו"ח
• Backend Developer (Java/Scala) מיועד לבוגרי מדעי המחשב
inneractive.SeniorJava@applynow.io לשליחת קו"ח

www.amazon.jobs :אתר אינטרנט
Liron :איש קשר
073-2487200 :טלפון
shemesh@amazon.com :דוא״ל
20692 : מיקוד,218 ד. ת, יקנעם עלית,2  הכרמל:כתובת

מידע על החברה
"Annapurna Labs" is an innovative semiconductor company established by veterans of the industry, to develop
leading edge products using the latest technologies. It now operates as a subsidiary of an Amazon Web Services Inc.
Annapurna Labs is growing and hiring. We are looking for people who want׳s to work on innovative system
architectures, who are inspired by the opportunity to define and build the next generation semiconductor platform.
If you would like to make a difference, to work in a dynamic, fast-paced environment, and to become part of our elite
team, please contact us!
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Inneractive is a
leading independent
mobile ad exchange
focused on powering
native and video ads

HELP BUILD THE FUTURE OF MOBILE,
AND YOUR CAREER WITH US!

WE ARE
HIRING!

> BIG DATA | JAVA | AKKA | SCALA
> ANDROID | IOS DEVELOPER
> FULL STACK | JAVASCRIPT DEVELOPER
> PROFESSIONAL SERVICES
> SALES & MOBILE ACCOUNT MANAGER
> AND MORE...
SEND YOUR CV TO

JOBS@INNER-ACTIVE.COM
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,מדעים מדויקים
הנדסה וננו

www.riskified.com :אתר אינטרנט
Maya Salemnia :איש קשר
jobs@riskified.com :דוא״ל
Kalisher 30, Tel Aviv :כתובת

מידע על החברה
Riskified is a technology company focused on leveraging data and innovation to ensure our
customers are always one step ahead of online fraudsters. At Riskified, our goal is to turn fraud
management into a growth engine for online retailers. We know that a great shopping experience
is the key to consistent and sustainable growth, so we built the ultimate frictionless ecommerce
fraud prevention solution.

משרות פנויות
• Back end Developer- our engine team is seeking a tech savvy back-end web developer to take part in building
a large scale automated decision engine for an eCommerce fraud detection system.
Send your CV to riskified.backend@applynow.io
• Full Stack Developer, we are seeking an experienced and versatile developer to join our team and help create
the best fraud prevention system in the world. for candidate with 3 years of experience.
Send your CV to riskified.fullstack@applynow.io
• Senior Devops Engineer, we are looking for candidates with at least 6-7 years prior experience as DevOps
Engineer and Strong background in Linux administration.
Send your CV to riskified.devops@applynow.io

match your skills

www.icvapp.co.il :אתר אינטרנט
 גיא בינדר:איש קשר
info@icvapp.co.il :דוא״ל
054-2014744 :טלפון
 תל אביב,41  גרשון שץ:כתובת

מידע על החברה
: ביניהן, חברות מובילות100- איתנו עובדות כ. הינה האפליקציה המובילה לחיפוש עבודה בתעשיית ההייטקICV
NICE, Fiverr, EMC, IroneSource, SuperCome, Rafael, ORACLE, CheckPoint, radware, 888, ECI, Ness, Clicktale, Outbrain
 מבצעת התאמה חכמה ומאפשרת חשיפה למספר עבודות רב ומספקת אחוזי התאמה בין דרישות המשרהICV .ועוד רבות אחרות
. ישירות מהנייד, ללא צורך בבניית קו"ח, ניתן להגיש מועמדויות ולעקוב אחר סטאטוס ההתקדמותICV  באמצעות.למיומנויות המועמד
? מה איתכם, הייטקיסטים15,000 כבר הורידו יותר מICV את
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www.cypress.com :אתר אינטרנט
Michal Ratzon :איש קשר
michal.ratzon@cypress.com :דוא״ל
09-8928482 :טלפון
Arie Regev 6 street P.O Box 8385 :כתובת
Sappir industrial Park, Netanya 4250417

www.cypress.com
:אינטרנט
החברה
אתרעל
מידע
 מיכל רצון – מנהלת משאבי אנוש:איש קשר
09-8928482
Cypress is an advanced system-level solutions leader in the semiconductors market.
Cypress is :טלפון
a global
michal.ratzon@cypress.com :דוא״ל

semiconductor design and manufacturing house that supply innovative embedded solutions for the electronic
industry, including key segments like automotive, industrial, home automation and appliances, medical products
:מידע על החברה
and
consumer
electronics.
Cypress
world-class
wireless
technology
along
with
the
company’s
MCUs, memories,
Cypress is a global semiconductor design and manufacturing house that supply innovative embedded
analog ICs
controllers—
is including
very well positioned
to the
(Internethome
of Things)
excitingand
market.
solutions
forand
the USB
electronic
industry,
key segments
likefast-growing
automotive,IoT
industrial,
automation

appliances, medical products and consumer electronics. Cypress world-class wireless technology along with the
company’s MCUs, memories, analog ICs and USB controllers— is very well positioned to the fast-growing IoT
(Internet of Things) exciting market.
משרות פנויות
נתניה-העבודה במשרדי סייפרס באיזור התעשיה פולג

• Circuit Design Engineer/ New College graduated or Student /michal.ratzon@cypress.com
michal.ratzon@cypress.com :משלוח קו"ח
• Verification Engineer/New College graduated or Student /michal.ratzon@cypress.com
• ת פרויקטים מכני להכשרה/מנהל

:משרות פנויות
 מיועד לבוגרים וסטודנטים משנה שלישית- Logic/Verification Design Engineer •
 מיועד לבוגרים וסטודנטים משנה שלישית- Analog Design Engineer •
/jobs6@electra.co.il
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מדעים מדויקים,
הנדסה וננו

אתר אינטרנטwww.iai.co.il/jobs :
איש קשר :עדי בן שושן
דוא״לwww.iai.co.il/jobs :
כתובת :נתב"ג 701000

מידע על החברה

התעשייה האווירית לישראל

התעשייה האווירית לישראל היא החברה הביטחונית–טכנולוגית הגדולה והמובילה בישראל .החברה והטכנולוגיות שפיתחה
נחשבים למובילים עולמיים בתחומים רבים כגון מל"טים ,חלל ולוויינים ,מערכות הגנה כגון החץ וכיפת-ברזל ,מערכות מכ"מ
ומודיעין ,לוחמת סייבר ומטוסי מנהלים .התעשייה האווירית היא חברה רווחית וצומחת ,אשר בליבת פעילותה ייצוא טכנולו־
גיות ומערכות למדינות שונות ברחבי העולם .התעשייה האווירית מעסיקה סטודנטים מצטיינים להנדסה ,ומציעה סביבת
עבודה מאתגרת בחזית הטכנולוגיה ותנאים מצוינים .התעשייה האווירית מעודדת בקרב עובדיה חדשנות ויזמות ,באמצעות
מחנה החדשנות השנתי ותוכניות יזמות מגוונות ,מהן יצאו מיזמים בולטים כגון .Space.il

משרות פנויות
• אנו מחפשים אנשים שמקצוענות וחדשנות הם ערכים מובילים עבורם .אם בשבילך השמיים הם הגבול ,הצטרף/י אלינו למגוון תפקידים
מרתקים .למשרות התעשייה האוויריתWWW.IAI.CO.IL/JOBS :
• משרות פנויות לסטודנטים/ות בעלי/ות יתרת לימודים של שנתיים לפחות ו/או בוגרים/ות בעלי/ות ניסיון של  3שנים לפחות בתחומים הבאים:
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ,הנדסת תוכנה ,הנדסת אווירונאוטיקה ,הנדסת מכונות ,מתמטיקה ומדעים מדויקים ופיזיקה.
שליחת קו"ח דרך האתר .www.iai.co.il/jobs

אתר אינטרנטwww.techatbloomberg.com :
איש קשרYuval Beres :
דוא״לegalfrin@bloomberg.net :

מידע על החברה
בלומברג היא ספקית עולמית מובילה של מידע פיננסי ,חדשותי ואנליטי .מסופי 'בלומברג' כוללים נתונים ארכיוניים ונתוני זמן-אמת בנושאים
פיננסיים ושיווקיים ,נתוני תמחור ומסחר ,וכן ידיעות חדשותיות וכלי תקשורת בחבילה משולבת אחת .החבילה מיועדת לארגונים עסקיים,
לארגוני חדשות ,לאנשי מקצוע מתחום הפיננסים והמשפטים ולאנשים פרטיים ברחבי העולם ,TCA .המשרד הישראלי של בלומברג ,מפתח
מוצרים לניתוח עלות העסקה המשולבים לתוך המוצר של בלומברג ומעצימים את יכולותיו כפלטפורמת מסחר.
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המרכז לפיתוח יריד התעסוקה
קריירה השנתי 16.5.17

אתר אינטרנטwww.optimove.com :
איש קשרRenana Levin :
דוא״לrenana_l@optimove.com :
כתובתBen Avigdor 18 St, Tel Aviv :

מידע על החברה
אופטימוב היא חברת סטארט-אפ בצמיחה מואצת המעסיקה  120עובדים במשרדיה בניו-יורק ,לונדון ותל אביב .כחברת  B2Bאופטימוב
מפתחת תוכנה בתחום השיווק המאפשרת לעסקים להגביר את נאמנות הלקוחות ולמקסם את שוויים .אופטימוב משלבת מודלים מתקדמים
לפילוח לקוחות עם פלטפורמה לניהול ,אוטומציה ואופטימיזציה של קמפיינים רב-ערוציים .החברה מפתחת מודלים מובילים בתחום של
אנליטיקה חיזויית ולמידת מכונה .לפני כשנה גייסה אופטימוב  20מיליון דולר ,ועם  250לקוחותיה נמנים מותגים בינלאומיים בולטים.

משרות פנויות
מיועד לבוגרים • Senior Developer,
senior-developer/www.optimove.com careers
מיועד לשנה אחרונה או בוגרים תעשייה וניהול למשרה מלאה • Operational Services Engineer,
operational-services-engineer/www.optimove.com/careers
מיועד לשנה ג׳ או ד׳ תעשייה וניהול • Data Integration Specialist,
data-integration-specialist/www.optimove.com/careers

אתר אינטרנטwww.rad.com :
איש קשר :דפנה חיון
דוא״לjobs@rad.com :
כתובת :ראול ולנברג  ,24ת"א

מידע על החברה
רד ,היא מובילה עולמית בפתרונות .Telecom Access
בין לקוחותיה נמנים ספקי תקשורת מן השורה הראשונה בעולם ,חברות חשמל ,חברות תובלה וארגונים ממשלתיים.
החברה היא מובילה עולמית בטכנולוגיות ופתרונות תקשורת ,דוגמת ה virtual CPE - vCPEs-כמו גם ניטור ביצועי רשתות,
סינכרוניזציה על גבי רשתות מיתוג מנות ,מזעור חומרה ופתרונות .TDM over packet
לחברה ,הפעילה בשוק מעל  35שנה ,יש נוכחות במעל  150מדינות ובסיס התקנות של למעלה מ 15-מיליון יחידות.
רד היא חלק מרכזי בקבוצת רד (הכנסות מצרפיות של מעל  1.25מיליארד דולר בשנה) ומהווה מובילה עולמית בפתרונות תקשורת.

משרות פנויות
• Verilog design engineer
jobs@rad.com
• Verification design engineer
jobs@rad.com
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,מדעים מדויקים
הנדסה וננו

www.careers.intuit.com :אתר אינטרנט
Efrat Aghassy Feldman :איש קשר
Efrat_Aghassy@intuit.com :דוא״ל
 הוד השרון,4  החרש:כתובת

מידע על החברה
 החברה. עובדים ומתמקדת בשרותים פיננסים8,000- אמריקאית רב לאומית המונה כFintech  היא חברתIntuit חברת
2014- ב. המפשטים את ההליכים הפיננסים לעסקים קטנים וצרכנים,מיישמת מערכות ניהול פיננסיות ופתרונות עיסקיים
. עובדים100- ופתחה את מרכז הפיתוח השני שלה מחוץ לארה"ב שכיום מונה כCheck  קנתה אתIntuit

www.feedvisor.com :אתר אינטרנט
yifat.marig@feedvisor.com :דוא״ל
 רמת גן,2  ז'בוטינסקי:כתובת

מידע על החברה
Since launching our algorithmic repricing technology in 2012, Feedvisor has experienced exponential growth: from
zero to $1 billion in managed customer sales on our platform. Our team of 100+ trailblazers are based in three
international locations: Seattle, New York and Israel. As competition grows in the online marketplace, making business
decisions requires analyzing increasingly more data in increasingly shorter periods of time. Feedvisor’s mission is to
solve this challenge by enabling sellers to optimize their pricing decisions in real-time and make more profit.

משרות פנויות
• Data Scientist
As a data scientist you will join this algorithmic activity conducted within the CTO team and contribute to data
mining, machine, learning modeling work, as well as to optimization algorithms.
• Java Developer
You’ll help solve big data challenges (using Hadoop, Cassandra, and other NoSQL solutions) while working on
continuous integration and deployment.
• Sales Development Representative
As an SDR, you will be responsible for uncovering and developing new opportunities from outbound activities, and
building a strong pipeline of sales opportunities to deliver on sales targets.
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המרכז לפיתוח יריד התעסוקה
קריירה השנתי 16.5.17

אתר אינטרנטwww.sandisk.com :
איש קשר :הילה אלפר
דוא״לhila.alper@sandisk.com :
כתובת :עתיר ידע  ,8כ"ס

מידע על החברה
 SanDiskמקבוצת  ,Western Digitalמרחיבה את אפשרויות האחסון מבוססי פלאש ,מזה למעלה מ 25-שנה ,ומעניקה לעסקים ולצרכנים
את השקט הנפשי בידיעה שהמידע שלהם שמור וזמין גם בסביבות המאתגרות ביותר .המוצרים שלנו עובדים ב Data Centers-המובילים
בעולם ,משובצים בסמארטפונים ,טאבלטים ובמחשבים ניידים מתקדמים ונמצאים בשימוש צרכנים פרטיים ברחבי העולם.
אנו מזמינים אותך להצטרף אלינו ,להשתלב בצוותי הפיתוח החדשניים ולקחת חלק בעיצוב העתיד הטכנולוגי הדיגיטלי!
שלח/י עכשיו קו"ח למיילjobs@sandisk.com :

משרות פנויות
• Firmware engineers (Kfar-Sava/Tefen sites)/ Graduates /jobs@sandisk.com #2650
• Student for the Device Lab (Kfar-Sava)/ Students/ jobs@sandisk.com #2645
• Hardware Engineers (Tefen/ Omer sites) / Graduates/ jobs@sandisk.com #2650

אתר אינטרנטwww.osem.co.il :
איש קשר :מיה ריינשטיין דורון
דוא״לmaya.rinestinedoron@il.nestle.com :
כתובת :ת.ד  934שוהם

מידע על החברה
אסם הינה חברת האם המאגדת בתוכה את קבוצת חברות אסם.
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 4,700 -עובדים.
אסם הינה בבעלות נסטלה -חברת המזון הרב לאומית הגדולה בעולם.

משרות פנויות
• מתכנן/ת אספקות מטה /מהנדסי תעו"נ jobs.osem@il.nestle.com /
• טכנולוג/ית איכות לבונז'ור /מהנדסי מזון /ביוטכנולוגיה /מהנדסי כימיהjobs.osem@il.nestle.com /
• מהנדס/ת מכונות  /מהנדסי מכונות jobs.osem@il.nestle.com /
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מדעים מדויקים,
הנדסה וננו

אתר אינטרנטwww.ge.com/il :
איש קשר :טל מנשה רובינס
דוא״לge.il@ge.com :
כתובת :הרצליה פיתוח

מידע על החברה
 General Electricעובדת על הדברים הקריטיים לכל אחד מאיתנו .בתור החברה המובילה בעולם התשתיות הקריטיות
והתעשייה הכבדה GE ,מתמודדת עם האתגרים המשמעותיים ביותר בתחום של אבטחת מידע GE .היא אחת מהחברות
המדורגות ב ,Fortune 10-פועלת ב 160-מדינות ומעסיקה יותר מ 300,000-בני אדם ברחבי העולם אשר עוסקים במציאת
פתרונות בתחומי אנרגיה ,תעשייה גרעינית ,תעופה ועוד רבים אחרים .החברה בתהליך של התעצמות משמעותית
שבמסגרתה הקימה חטיבת תוכנה חדשה וגייסה אליה אלפי מפתחים בעמק הסיליקון ובעולם .כחלק ממהלך זה הוקם מרכז
אבטחת המידע בישראל .בנוסף ,הוקמה פלטפורמת  Predixהנותנת פתרונות לעולמות של תשתיות קריטיות.

משרות פנויות
• סטודנט/ית למדעי המחשב /הנדסת תוכנה
משרת פיתוח ב JAVA-לצד השרת .אם אתם רוצים להשתלב בחברה גלובלית ,לצבור ידע וניסיון בתחומים הכי חמים של סייבר
ו cloud-זו הזדמנות מעולה.
**חובה לצרף גיליון ציונים! שלחו קורות חיים לge.il@ge.com :
• בוגר/ת מצטיינ/ת להנדסת תוכנה /מדעי המחשב
משרת פיתוח ב JAVA-לצד השרת .אם אתם רוצים להשתלב בחברה גלובלית ,לצבור ידע וניסיון בתחומים הכי חמים של סייבר
ו cloud-זו הזדמנות מעולה.
**חובה לצרף גיליון ציונים! שלחו קורות חיים לge.il@ge.com :

אתר אינטרנטwww.jobs.amdocs.com :
איש קשר :אריאל אשכנזי
דוא״לjobs@amdocs.com :
כתובת :הפנינה  ,8רעננה

מידע על החברה
אמדוקס הינה ספקית מובילה של תוכנה ושירותי  ITלחברות התקשורת והמדיה המצליחות בעולם כולל AT&T, Comcast, Vodafone
 .Telefonica, BT, T-Mobileלקוחותינו ממציאים את עצמם מחדש ואנו מאפשרים את הטרנספורמציה שלהם בתחומי הדיגיטל והרשת
באמצעות פתרונות חדשניים ,מומחיות בהטמעה ותפעול שוטף של המערכות שלהם באופן שיאפשר להם חדשנות ויעילות.
עם  25,000עובדים המשרתים לקוחות ביותר מ 85-מדינות ,אמדוקס מציעה סביבת עבודה מרובת תרבויות ,שפות ולאומים ,ושפע הזדמנויות
להתפתחות מקצועית ולקידום הקריירה .אם ברצונך להשפיע על עתידה של תעשיית התקשורת העולמית ולעבוד עם הטכנולוגיות המתקדמות
ביותר באווירה "סטארט-אפית" דינמית – מקומך איתנו!

משרות פנויות
•  – Software engineerמשרת סטודנט
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אתר אינטרנטwww.como.com :
איש קשרShani :
דוא״לshani@como.com :
כתובתIlan Ramon 2, Ness Ziona :

מידע על החברה
חברת  Comoמסייעת לרשתות קטנות כגדולות למקסם את ההכנסה פר לקוח ואת צמיחת העסק באמצעות  ,Como Senseפתרון שלם של
ניהול לקוחות .סט הכלים שמציעה חברת  Comoמאפשר לרשתות מסביב לעולם לנהל את הלקוחות שלהם בסניפים השונים ,לתקשר איתם
בערוצים שונים ובאמצעות הטבות מותאמות אישית להחזיר את הלקוחות חזרה לבית העסק .היכולות של  Como Senseמוטמעות בקופות
של בית העסק ומציעות סט פתרונות שמשלב אפליקציית מובייל ממותגת ,גיוון עשיר של פתרונות נאמנות לקוחות ,מודיעין עסקי מעמיק לצד
תובנות עסקיות שמניעות לפעולה וכן חיבוריות עם כל שירות של חברות צד שלישי.

משרות פנויות
• Full Stack Developer
מיועדת לסטודנטים/ות או בוגרים/ות
como.25.100@applynow.io
• Technical Integration Engineer
מיועד לבוגרים /ות
como.04.40B@applynow.io
• Technical Support Engineer
מיועד לסטודנטים
como.27.30F@applynow.io

אתר אינטרנטwww.into.to :
איש קשר :רואי
דוא״לroi@into.to :
כתובת :הרצליה פיתוח

מידע על החברה
אינטוטו היא חברת סטארטאפ המפתחת מערכת לניהול תהליכי פונדקאות ופריון .המערכת מותקנת במרפאות פריון ,סוכניות ומשרדי עו"ד.
המערכת נותנת למשתמשים תמונת מצב עדכנית לגבי תהליכים מורכבים הכוללים חיתוכים ,התרעות ,התממשקות עם מערכות אחרות וכו'.

משרות פנויות
• משרת מפתח/ת:
אנו מחפשים סטודנט/ית למדעי המחשב לעבודה בשעות גמישות בבית או ב wework-בהרצליה.
דרישות :ידע בתכנות ,עצמאי/ת ,ידע ב - PHPיתרון ,דרופאל  -יתרון ניכר!
שכר תחרותי! התפתחות ולימוד טכנולוגיות רבות בכל שכבות הפיתוח.
קורות חיים לשלוח לroi@into.to -
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www.JobClick.co.il :אתר אינטרנט
 שחר:איש קשר
054-8082852 :טלפון
shahar@jobclick.co.il :דוא״ל
 תל אביב, הדר יוסף:כתובת

מידע על החברה
! אביבים16 ג'וב קליק חוגג
. מספק שירות לאלפי חברות וארגונים מגייסים בכל תחומי התעסוקה,2001  מאז,מוותיקי אתרי הדרושים בישראל
!השירות חופשי לכולם
. ללא התחייבות להמשיך! ראו באתר, חודש ראשון (ניסיון) חינם- VIP  שירות- למעוניינים

משרות פנויות
מקצועות חופשיים/• בכירים
מדעים/טק-• היי
כללי/• אדמיניסטרציה

www.worldquant.com :אתר אינטרנט
Tania Keller :איש קשר
wqisraeljobs@worldquant.com :דוא״ל
073-3400072 :טלפון
Jabotinsky 2, Ramat Gan, Amot Atrium Tower, 21st Floor :כתובת

מידע על החברה
WorldQuant is a quantitative investment management firm founded in 2007.
We develop systematic investment strategies across a variety of asset classes in global markets. We are seeking
math, computer science, physics and engineering majors fir a Quant Researcher position involving the creation of
computer based models that seek to predict the movements of worldwide financial markets. Candidates need not
have prior knowledge, but must have a strong interest in learning about stock markets. Our highly accomplished
staff will provide the new hires mentoring and guidance to help them succeed.

משרות פנויות
• Quant Researcher - B.S M.S or PhD. in math, physics, computer science,
and electrical engineering ranked as top 20% - wqisraeljobs@worldquant.com
• SW Engineer Intern - B.S, M.S students in computer science or electrical engineering,
experienced in C++ or Python - wqisraeljobs@worldquant.com
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אתר אינטרנטwww.tfi.org.il :
איש קשר :איילת פלדמן
דוא״לtfitau@gmail.com :
טלפון052-6460497 :

מידע על החברה
תכנית חותם מגייסת ,מפתחת ומכשירה אקדמאים/ות בעלי/ות חזון וכישורי מנהיגות להוראה משמעותית ומעוררת השראה בפריפריה החברתית
והגיאוגרפית של מדינת ישראל .המתקבלים/ות לתוכנית מקבלים הכשרה ייחודית להוראה וכן שורה של הטבות ייחודיות ,ליווי ותמיכה לאורך
כל התוכנית ,מלגת קיום ותעודת הוראה באישור המל"ג .הצטרף/י ל 700-מורי חותם ,בוגרי התכנית שהשתלבו במגוון תפקידי ניהול והוראה
במערכת החינוך וכבר משפיעים על חייהם של אלפי תלמידים בכל הארץ.
המשרה מתאימה לבעלי/ות תואר ראשון ללא תעודת הוראה.

משרות פנויות
• תכנית חותם מגייסת ,מפתחת ומכשירה אקדמאים/ות בעלי/ות חזון וכישורי מנהיגות להוראה משמעותית ומעוררת השראה בפריפריה
החברתית והגיאוגרפית של מדינת ישראל.
להגשת מועמדות www.tfi.org.il/TFI-Join-us?tfa_90=701b00000006fLf -

אתר אינטרנטwww.paypal.com/us/webapps/mpp/jobs :
איש קשר :הילי פילובסקי
דוא״לJobs-il@paypal.com :
כתובת :יגאל אלון  98מגדל אלקטרה ,תל אביב

מידע על החברה
 PayPalהינה שחקנית התשלומים הגדולה בעולם האונליין והמובייל ,ומשרתת יותר מ 200-מיליון צרכנים ו 15-מיליון סוחרים ברחבי
העולם .מרכזי הפיתוח של החברה בישראל נמצאים בתל אביב ובבאר שבע ,ועוסקים בשלושה תחומים עיקריים:
• זיהוי ומניעת הונאות און-ליין ,ופיתוח פתרונות מבוססי ביג-דאטה ,בחטיבת ניהול הסיכונים הגלובלית.
• אבטחת סייבר ובלימת תקיפות ופגיעויות.
• בניה ושיפור חוויית המשתמש של לקוחות  PayPalברשת ובמובייל ,כחלק מחטיבת ה.Consumer Product-
החברה מציעה סביבת עבודה גלובלית ,מאתגרת ואטרקטיבית ,והשפעה של ממש על תחום התשלומים המקוונים ,המשמש מאות
מיליונים ברחבי העולם.
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אתר אינטרנטwww.appliedmaterials.com :
איש קשר :מרכז גיוס
דוא״לapplied_career@amat.com :
כתובת :א.ד ברגמן  ,4רחובות

מידע על החברה
אפלייד מטיריאלס הינה החברה המובילה בעולם בתחום פתרונות טכנולוגיות הננו-ייצור .Nano-Manufacturing Technology
החברה מספקת סל רחב של מוצרים חדשניים ,רובם בתחום הציוד ,התוכנה והשירות עבור יצרני השבבים המוליכים למחצה .אפלייד מטריאלס
ישראל מונה כ 1,000-עובדים ופועלת במתכונת של חטיבה עסקית עצמאית הנקראת  .Process Diagnostics and Controlהחטיבה
עוסקת בפיתוח ,ייצור והטמעה של מוצרי בקרת איכות לתהליכי ייצור המוליכים למחצה.

איש קשר :סהר אלימלך
דוא״לsahar@cyber.org.il :
כתובת :המלאכה  ,19ראש העין

מידע על החברה
המרכז לחינוך סייבר נוסד ע"י קרן רש"י ומשרד הביטחון ,בשותפות עם משרד ראש הממשלה ,מטה הסייבר הלאומי ומטה הסייבר הצבאי.
המרכז חרט על דגלו הובלת שינוי חברתי בישראל באמצעות חינוך למצוינות ,דרך לימודי סייבר וטכנולוגיה .במסגרת פעילות המרכז
פועלות מספר תכניות סייבר לאומיות ,כגון" :מגשימים"" ,ניצנים" ו"גבהים" ,להכשרת בני נוער בגילאי החטיבה והתיכון ,בדגש על הפריפריה
הגיאוגרפית והחברתית .מטרתן של תכניות אלו הן ליצור מוביליות חברתית ,ולצייד את החניכים בידע מעשי ובארגז כלים מגוון ,כך שיוכלו
להשתלב ביחידות הטכנולוגיות בצה"ל ,באקדמיה ובתעשיית ההיי-טק.

משרות פנויות
• תכנית "מגשימים" מבית המרכז לחינוך סייבר ,העוסקת בהדרכת נוער מצטיין (י' -יב') בתחומי המחשבים והסייבר מגייסת מדריכים/ות.
התפקיד כולל הדרכה טכנולוגית של תלמידים מצטיינים ומעניקה שכר מתגמל מאוד והיכרות מעמיקה עם תחום לימודיהם.
לילךlilachg@cyber.org.il -
• תכנית "גבהים" הנה תכנית המיועדת לכיתות י' עד יב' בתיכונים .התכנית מהווה מעטפת ללימודי הגנת סייבר במגמת הנדסת תכנה ומהווה
מסלול מאתגר ,אנו מחפשים עוזרי הוראה במטרה לסייע לתלמידים ולחשוף אותם לעולם המחשבים והסייבר.
דנהdanah@cyber.org.il -
• תכנית "ניצנים" הנה תכנית המיועדת לכיתות ז'-ט' ומפתחת את תחושת המסוגלות להתפתח ולהוביל בעולם הטכנולוגי.
התכנית מגייסת מדריכים/ות שתפקידם להנחות ולהוביל את חניכי הקבוצה להתפתחות ערכית וטכנולוגית ומעניקה שכר מתגמל מאוד.
לילךlilachg@cyber.org.il -
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אתר אינטרנטwww.daynix.com :
איש קשרYan Vugenfirer :
טלפון054-4758084 :
דוא״לjobs@daynix.com :
כתובת :שמורת נחל בשור  ,3/17נתניה

מידע על החברה
Daynix is the knowledge centre for cloud technologies.
We provide full stack virtualization and cloud infrastructure SW development and consulting services. Our services
range from hypervisors and paravirtualized devices to cloud infrastructure development.
The company was founded by virtualization veterans closely working with open source communities on the
technological edge of virtualization and cloud development.

משרות פנויות
לסטודנטים • Junior SW engineer -
לבוגרים • SW engineer -
בוגרי תארים מתקדמים • Senior SW engineer -

אתר אינטרנטwww.nachshon.cet.ac.il :
איש קשר :עדי הגי
דוא״לNachshon1@cet.ac.il :

מידע על החברה
תכנית נחשון -קידום מצוינות אישית! תכנית נחשון הנה מיזם חניכה וירטואלית המציע לתלמידי כיתות י'-יב' מהפריפריה תגבור לימודי
במקצועות המוגברים מתמטיקה ,פיזיקה ,אנגלית וכימיה .הלימוד בתכנית מתקיים על בסיס שבועי בשעות אחה"צ ,מכל מקום שנוח לך
ובמועדים קבועים המתאימים לך ולתלמידים .צוות נחשון מעניק ליווי והכשרה מקצועית וילווה אותך עד למועד בחינת הבגרות .אם אתם
מחפשים עבודה מהבית במהלך התואר לצד עשיה משמעותית ,מקומכם איתנו!

משרות פנויות
דרושים חונכים
סטודנט שנה ב’ ומעלה במקצועות ההנדסה ,פיסיקה ,מתמטיקה ,כימיה ורפואה.
• רמה מקצועית גבוהה בתחום אותו מעוניין ללמד
• בעל רקע בהדרכה ,הוראה או מתן שיעורים פרטיים -יתרון
• התחייבות למינימום  4.5שעות שבועיות למשך כל שנת הלימודים תשע"ח
קו"ח יש לשלוח לNachshon1@cet.ac.il :

33

מדעים מדויקים,
הנדסה וננו

אתר אינטרנטwww.shaldor.com :
איש קשר :שירה סטניצקי
טלפון03-6844607 :
דוא״לshira@shaldor.com :
כתובת :הארבעה ( 17מגדל המילניום) ,תל אביב

SH LDOR
From Insight to Impact

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 .החברה מעסיקה את קבוצת המקצוענים הגדולה בישראל בתחומה ,יועציה נבחרים בקפידה רבה ומשתלבים בסביבה
דינאמית ומאתגרת המאפשרת ביטוי עצמי נרחב והשפעה מיידית .שלדור מגייסת בוגרים וסטודנטים שאפתנים ,הישגיים
ובעלי יכולות אנליטיות גבוהות במיוחד  -ממגוון רקעים אקדמיים  -למשרות מלאות ולהתמחויות קיץ.

משרות פנויות
• משרת אנליסט/ית עסקי/ת  -מיועדת לבוגרי תואר ראשון  /סטודנטים לקראת סיום
• משרת יועץ/ת אסטרטגי/ת  -מיועדת לבוגרי תואר שני  /סטודנטים לקראת סיום ,ו/או בעלי ניסיון תעסוקתי רלוונטי
• תוכנית התמחות קיץ ייחודית  -מיועדת לסטודנטים בשנת הלימודים הלפני-אחרונה
כתובת למשלוח קו"ח ולכל שאלהshira@shaldor.com :

אתר אינטרנטwww.cps.co.il :
איש קשר :תומר מוסמן
דוא״לinfo@cps.co.il :
כתובת :ראול ולנברג  ,4תל אביב

מידע על החברה
החברה הראשונה בישראל הממוקדת בהשמה בתחום ההייטק .במהלך שלושה עשורי פעילות מלווה  CPS JOBSאלפי מחפשי עבודה כל
הדרך עד להשמה מוצלחת.
הכנסו לאתר  www.cps.co.ilובחרו אחת (או יותר) ממעל ל 1,200-משרות ההייטק שאנו מגייסים.

משרות פנויות
• לחברה איכותית ומעולה העוסקת בתחום האנרגיה הסולארית דרוש/ה Junior Embedded Engineer
תואר ראשון בהנדסת חשמל או אלקטרוניקה 0-3 ,ש' בתחומי /RT/DSPמיקרוקונטרולרים בשילוב אלגוריטמיקה
קו"ח אל info@cps.co.il
• לחברה מוכרת באיזור המרכז דרוש\ה סטודנט\ית לתואר שני או דוקטורט בהנדסת חשמל או מחשבים למשרת פיתוח אלגוריתמים!
ממוצע ציונים –  87ומעלה ,יתרת לימודים לפחות של שנה (אפשרי ורצוי גם יותר) ,זמינות –  50%-60%משרה ( 3ימים בשבוע)
קו"ח אל info@cps.co.il
• לחברה מצויינת בתחום הגיימינג דרוש/ה מפתח/ת NET
תואר ראשון בהנדסת חשמל או מחשבים ,לפחות שנת נסיון אחת בפיתוח צד שרת ב ,Net-אהבה עזה למתמטיקה ,סטטיסטיקה ואלגוריתמיקה
קו"ח אל info@cps.co.il
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אתר אינטרנטwww.nrcn.org.il :
איש קשר :גיא
דוא״לhr@nrcn.org.il :
טלפון08-6568112 :

מידע על החברה
הקמ"ג -הקריה למחקר גרעיני נגב הינו ארגון מדעי טכנולוגי העוסק במגוון רחב של תחומים בחזית הידע העולמי.
אנו מציעים עיסוק באתגרים מדעיים טכנולוגיים ,החל ממחקר בסיסי וכלה במימוש טכנולוגי והנדסי .הארגון מאפשר אופק התפתחות
מקצועי ואישי לטווח רחוק .למצטיינים מתאפשרת יציאה ללימודים לתארים מתקדמים במוסדות הלימודים המובילים בארץ ובחו"ל ,וכן
ביצוע מחקרים בעלי אופי אקדמי התואמים את צרכי הארגון תוך שיתוף פעולה עם מוסדות המחקר המובילים בארץ ובעולם.
הקמ"ג מסייע לעובדים חדשים המעתיקים את מקום מגוריהם לנגב במעבר הדירה.

משרות פנויות
• הנדסת כימיה  -בוגרי תואר ראשון ושני  -סטודנטים מצטייינים שנה ג-ד (מלגות)hr@nrcn.org.il ,
• הנדסת מכונות  -בוגרי תואר ראשון ושני  -סטודנטים מצטייינים שנה ג-ד (מלגות)hr@nrcn.org.il ,
• הנדסת חשמל ופיזיקה בוגרי תואר ראשון ושני hr@nrcn.org.il -

אתר אינטרנטwww.Vayyar.com :
איש קשרMor Arbel :
דוא״לcareer@vayyar.com :
כתובתAvraham Giron, 3, Yehud :

ואיאר הדמאה בע“מ

מידע על החברה
Vayyar developed a revolutionary 3D imaging technology for Breast-Cancer screening, and widened to healthcare,
construction, smart homes, elderly care, robotics, security, automotive, agriculture and more. Vayyar’s 3D sensor is
comprised of a unique RF chip - a MIMO Radar System-on-a-chip - supporting dozens of transceivers, wide range
of frequencies, able to collect, analyze and differentiate electromagnetic reflections - allowing detection of motion,
speed, tracking of multiple targets and the ability to see inside and through materials.

משרות פנויות
• System/PM (multi-disciplined in RF/Algo/SW). career@vayyar.com
• Algorithm MSc Student (signal and image processing). career@vayyar.com
• Integration/QA. career@vayyar.com
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www.mobileye.com/careers :אתר אינטרנט
hr@mobileye.com :דוא״ל
2  שלוחה02-5417333 :טלפון
 ירושלים, הר חוצבים13  הרטום:כתובת

מידע על החברה
Have you always dreamed of changing the world?
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.
Our 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 700 employees in Israel alone.
Come join us and help influence the future of driving!

משרות פנויות
 הגשת מועמדות דרך האתר/  מדעי המחשב והנדסת חשמל/ • מפתחי אלגוריתמים
 הגשת מועמדות דרך האתר/  מדעי המחשב/ • מפתחי תוכנה

www.redhat.com :אתר אינטרנט
 אידית אהרונוביץ:איש קשר
il-career@redhat.com :דוא״ל
 רעננה,34  דרך ירושלים:כתובת

מידע על החברה
 במודל עיסקי ייחודי שמתבסס, דולר2B  שהצליחה להגיע למכירות של מעל,רד האט היא חברת התוכנה המובילה בעולם בפתרונות קוד פתוח
 ומתרכז, מרכז הפיתוח של רד האט ברעננה מהווה עמוד תווך מרכזי בפיתוח פתרונות הענן של החברה.על מוצרים שמפותחים במודל הקוד הפתוח
/ המרכז בארץ גדל ומתרחב בהתמדה בתחומים.Red Hat Enterprise virtualization - וOpenStack Platform בעיקר בפיתוח המוצרים
.Containers -  וכן פרויקטים נוספים בנושאים חמים כמוRed Hat Satellite  עליו מבוסס המוצרForeman פרויקטים חדשים כמו למשל
.) שלנוDNA-המודל של הקוד הפתוח מוטבע ברד האט וכמובן גם במרכז ברעננה לא רק כמודל פיתוח אלא כתרבות אירגונית (זהו ה

משרות פנויות
• www.careers-redhat.icims.com/jobs/55762/software-engineer-in-test/job
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אתר אינטרנטwww.yotpo.com/jobs :
איש קשר :אור גורן

מידע על החברה
יוטפו מפתחת פלטפורמה לקריאה ,כתיבה ושיתוף של חוות דעת על מוצרים באתרי מסחר אלקטרוניים .הפלטפורמה נועדה לעזור לחברות
לשווק את עצמן באמצעות התוכן שיצרו הלקוחות ,בין אם בכתב ,בתמונות ,סרטונים או שאלות ותשובות.
באמצעות התוכן נוצרת למעשה קהילה סביב המוצר ,שמעלה את החשיפה אליו ויכולה לגרום לרוכשים המביעים עניין להפוך ללקוחות בעצמם.
לקוחות החברה ,אתרי המסחר ,יכולים להנות מאנליטיקות מפורטות המציעות מידע נוסף אודות המכירות השונות.

משרות פנויות
• QA & Automation Engineer for graduates - http://grnh.se/2fspu41
• Partnerships Sales Development Representative (SDR)- for graduates -http://grnh.se/4okl101

אתר אינטרנטwww.sqlink.com :
איש קשר :קסם
דוא״לkesemt@sqlink.com :
טלפון03-6111444 :
כתובת :רחוב מנחם בגין  ,11מגדל רוגובין-תדהר ,רמת גן

מידע על החברה
קבוצת  ,SQLINKמעסיקה יותר מ 1,500-עובדים וברשותנו מאגר משרות ענק ואיכותי ואנו מחפשים אחר סטודנטים ובוגרים איכותיים למגוון
תפקידי מפתח בהייטק .החברה פועלת החל משנת  ,1994בזכות הניסיון הרב ,המוניטין שצברנו והמקצועיות הבלתי מתפשרת שלנו נוכל
"לתפור" לכם את המשרה עליה חלמתם .קבוצת  SQLINKדורגה על ידי חברת  BDIכאחת מעשר החברות הישראליות שהכי כדאי לעבוד בהן
וכזו שהכי כדאי לעבוד בה מתוך חברות ה IT-הישראליות .ההכרה שקיבלה  SQLINKוהמוניטין שיצא לה -כמובילה בתחומה ,הינם תוצר ישיר
של למידה מתמדת והשקעה מרבית בהון האנושי.

משרות פנויות
• לחברת הייטק מצליחה באזור ת"א העוסקת בתחום אבטחת מידע דרוש/ה בוגר/ת מדעי המחשב מצטיינ/ת לפיתוח .C/C++
• לחברה גלובאלית ומצליחה אשר ממוקמת בירושלים דרוש/ה סטודנט/ית לצוות הפיתוח.
• לחברה מעולה בתחום הרפואי ,המפתחת מוצר ייחודי בעל תרומה לאנושות ,דרוש/ה בוגר/ת מצטיין/ת למשרת פיתוח .++C
קו"ח יש לשלוח לhome@sqlink.com :
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www.israel.emc.com/corporate/coe/index.html :אתר אינטרנט
 איילה מגן:איש קשר
jobsemcrsa@emc.com :דוא״ל

מידע על החברה
 מרכז. מסייעת לארגונים לשדרג את מרכזי הנתונים שלהם באמצעות טכנולוגיות מובילות,Dell Technologies  שהיא חלק מ,Dell EMC
 מרכז המצוינות. מוביל חדשנות בסביבה דינמית ומתקדמת, באר שבע וחיפה, הכולל אתרים בהרצליה, בישראלDell EMC המצוינות של
 עושה שימוש בעוצמה הגלובלית של דל טכנולוגיות כדי לעודד יזמות מקומית ויצירתיות טכנולוגית, עובדים1,200  הכולל מעל,בישראל
 פתרונות, כולל טכנולוגיות אחסון מתקדמות, מרכז המצוינות בישראל מתמחה במגוון תחומים.בשיתוף פעולה עם הגורמים השונים בישראל
 פטנטים בישראל וכך סיפק לחברה העולמית200  המרכז רשם מעל.high availability, big data, data science , מחשוב ענן,סייבר
.יתרון תחרותי

משרות פנויות
• SaaS Operations NOC Engineer (RSA, Herzliya)
• Anti Fraud Analyst - AFCC (Anti-Fraud Command Center)
• Senior SW Engineer for Storage and Networking team (RP, Herzliya)

www.panpwr.com :אתר אינטרנט
 עינב ברקני:איש קשר
jobs@panpwr.com :דוא״ל
09-7667600 :טלפון
 כפר סבא,15  עתיר ידע:כתובת

מידע על החברה
Panoramic Power brings energy management into the IoT world, by using data science and big data analytics to
help customers become more energy and operationally efficient.
Our solution consists of innovative IoT wireless sensors, an Amazon AWS cloud based big data analytics platform,
machine learning algorithms, mobile applications, and advanced UI for browsers.
While we were recently acquired by Centrica, a global leader in the utilities space, our DNA as a startup remains,
every person can make a difference in our agile approach and methodology.

משרות פנויות
 מיועדת למסיימי תואר ראשון מצטיינים בהנדסת תעשיה וניהולData analyst •
 בוגרים מצטיינים תואר ראשון ושני במדעי המחשב או פיסיקהData scientist •
Jobs@panpwr.com
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www.kenshoo.com :אתר אינטרנט
Michal brosh :איש קשר
Michal.brosh@kenshoo.com :דוא״ל

מידע על החברה
Kenshoo is the global leader in agile marketing. Brands, agencies and developers use Kenshoo to direct nearly
$350 billion in annualized client sales revenue through social, search, mobile, and display advertising. Kenshoo
provides leading native API solutions for advertising across Facebook, Google, Pinterest, Instagram, Bing, Twitter,
Yahoo Gemini and more.

משרות פנויות
kenshoo.juniorsoftwareengineer@applynow.io /  הנדסת תוכנה, בוגרי מדעי המחשב/ • מפתח תוכנה
kenshoo.javadeveloperstudent@applynow.io /  הנדסת תוכנה, סטודנטים למדעי המחשב/ • סטודנט לפיתוח תוכנה
kenshoo.qaengineer@applynow.io /  מדעים ובעלי אוריינטציה או נסיון בבדיקות תוכנה, בוגרי מדעי המחשב/• מהנדס בדיקות תוכנה

www.browzwear.com :אתר אינטרנט
ZOHAR BAREL :איש קשר
zohar@browzwear.com :דוא״ל
 רעננה,25  החרושת:כתובת

מידע על החברה
Browzwear is the only company in the world that specializes in 3D simulation for the fashion industry.
At Browzwear, we develop 3D solutions that make fashion designers, developers and marketers more creative and
efficient. With a dedicated team of software and fashion industry consultants working together, we deliver cutting
edge solutions.

משרות פנויות
• SENIOR JAVASCRIPT / FRONT-END WEB APPLICATION DEVELOPER, Requirements:
Modern HTML5, CSS3 and ECMAScript 6, Native Javascript, Javascript frameworks,
Degree in computer science / engineering
• ALGORITHM DEVELOPERS, Requirements:
Fluent with mathematics tools, Experience in Numerical Analysis, Degree in natural sciences, Experience in C/C++
• SOFTWARE DEVELOPERS, Requirements:
Creating projects from scratch, Excellent programming skills in C/C++
Experience in any of the following: 2D/3D geometry, OpenGL or visualization
Please send your CV to zohar@browzwear.com
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אתר אינטרנטwww.codevalue.net :
איש קשר :גיל
דוא״לcodevalue.tau@applynow.io :
טלפון074-7030232 :
כתובת :החושלים  ,1הרצליה פיתוח .ת.ד  2202מיקוד 4612101

מידע על החברה
 CodeValueהינה חברת מומחים בעולמות התוכנה ,המתמחה במגוון של תחומים טכנולוגיים כגון פיתוח לסביבת ענן ,IoT ,עולמות מיקרוסופט,
סביבות  Webו Mobile -מגוונות ועוד .לחברה כ 170-מומחים טכנולוגיים ולמעלה מ 200-לקוחות במגזרי ההייטק השונים ,ביטחון ,ממשלה,
רפואה ,בנקאות וחברות סטארט-אפ .החברה מספקת שירותי יעוץ ארכיטקטוניים ופיתוח פרויקטים ומוצרי תוכנה עבור לקוחותיה ,כולל זוויות
ה UX-וה DevOps-להשלמת התמונה הטכנולוגית .לחברה שני סניפים :יקנעם בצפון והרצליה במרכז.

משרות פנויות
• Free Net Training for Software Graduates/Developers, Computer Science/Computer Engineering/Electrical
Engineering/Industrial Engineering Graduates or Students at their final year of studies
codevalue.training@applynow.io
• Front-End Developer
Work closely with the server side team to implement required features and logic for front-end, customer facing,
rich web applications using technologies such as Angular/React.
codevalue.web@applynow.io
• Net Developer
Building C# applications from back-end services to their client-end counterparts. Designing and developing
applications, working on different layers of the infrastructure ongoing software projects.
codevalue.net@applynow.io

אתר אינטרנטwww.careersatsap.com :
איש קשר :הילה פלדמן
דוא״לhila.feldman@sap.com :
כתובת :התדהר  ,15רעננה

מידע על החברה
 SAPהנה חברת תוכנה בינלאומית הנמצאת בליבה של המהפכה הטכנולוגית והדיגיטלית SAP .מפתחת פתרונות חדשניים המסייעים
לארגונים בכל סדר גודל ובכל ענף לנהל את עסקיהם בצורה יעילה .מרכז הפיתוח  SAP Labsישראל הוא חלק ממערך הפיתוח הבינלאומי של
 SAPומוביל את דגל החדשנות של החברה .מרכז הפיתוח ממוקם ברעננה ,מעסיק כ 650-עובדים מנוסים ,בוגרי אוניברסיטאות וסטודנטים
מהפקולטות המובילות בישראל .מרכז הפיתוח  SAP Labsדורג לאחרונה במקום חמישי במדרג  BDIלחברות תוכנה שהכי טוב לעבוד בהן,
אחרי גוגל ומייקרוסופט .ב SAP Labs-מקפידים לשים דגש על טיפוח ההון האנושי ומציעים לעובדים מגוון מסלולי קריירה אטרקטיביים.
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אתר אינטרנטwww.ergo.co.il :
דוא״לergo@ergo.co.il :
טלפון09-7444224 :
איש קשר :מרכז גיוס
כתובת :הבנים  ,14הוד השרון4526821 ,

מידע על החברה
מזה כשלושה עשורים אנו מלווים ארגונים ,חברות ועסקים בשוק הישראלי והבינלאומי בתחומי האסטרטגיה ,הניהול ,התפעול והשרות,
ומסייעים ללקוחותינו להתמודד בהצלחה עם האתגרים הבלתי פוסקים שמציבה להם הסביבה התחרותית והדינאמית בתוכה הם פועלים.
צוות היועצים שלנו מורכב ממומחים בעלי ניסיון המובילים בתחומם :הנדסת תעשייה וניהול ,מנהל עסקים ,ניתוח מערכות ,יעוץ ארגוני ,ניהול
ידע ,ארגונומיה ונגישות .השאיפה שלנו ב ERGO Consulting Group-היא לחבר בין אנשים שאפתנים ,בעלי כישרון ,ידע ,ניסיון ומוטיבציה,
במטרה לסייע ללקוחותינו לעצב את עתידם.

משרות פנויות
• Business analyst
חבר צוות בפרויקטי ייעוץ מגוונים בחברות מובילות במשק .התפקיד משלב עבודת צוות ,עבודה מול לקוחות ועבודה עצמאית וכולל ביצוע
פעילויות לשיפור וייעול מערכים ופעילויות אנליטיות .מיועד ל :סטודנטים שנה ג' להנדסת תעשייה וניהול
• יועצ/ת לתחום אפקטיביות בתפעול ושירות
מיועד ל :בוגרי תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול בעלי  0-2שנות ניסיון
עדיפות לבעלי ניסיון בליווי ארגונים בתהליכים ארגוניים הכוללים :ניתוח ושיפור תהליכים ,שינוי מבנה ארגוני ,תקינה ,שיפור השירות וכו'
• מנהל פרויקטי ייעוץ
מיועד ל :בעלי ניסיון בניהול פרויקטים ארגוניים של  1-3שנים ,כולל :בחינה ארגונית ,ייעול תהליכים ,יעדים ומדדים ,אפיון מערכות או
 .cost reductionעדיפות ליוצאי חברות ייעוץ.
קו״ח לergo@ergo.co.il -

אתר אינטרנטwww.iec.co.il/pages/default.aspx:
איש קשר :שירי דיין יהודה
טלפון076-8647554 :
דוא״לshiri.dayan@iec.co.il :
כתובת :הלח"י  ,17בני ברק

מידע על החברה
כחברה מובילה במשק החשמל ,החברה מציעה לעובדים אפשרויות תעסוקה בסביבת עבודה מאתגרת בתחומי המטה ,השירות ,הייצור ובתחומי
הטכנולוגיה ,המחקר והפיתוח .בחברת החשמל משולבות טכנולוגיות מהמתקדמות ומהמאתגרות בעולם בתחומי ייצור חשמל ואנרגיות
מתחדשות ,מערכות מחשוב ,בקרה ושליטה ,תשתיות תקשורת ועוד .פורטפוליו המקצועות ,התכנים והעסקים המגוונים של החברה ,לצד
תחושת השליחות הלאומית ,יוצרים שפע של תפקידים ,הזדמנויות ואפשרויות קידום והתפתחות לאנשים מוכשרים בעלי ידע וניסיון המצטרפים
אליה .החברה מקיימת מסלולים קבועים להכשרה ופיתוח מנהלים ,בהתאם ליכולות שיידרשו בעתיד מאנשיה ,ומאמינה בקידום ובהצמחת אנשיה.
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www.synopsys.com :אתר אינטרנט
 קרן מוריוסף:איש קשר
keren@synopsys.com :דוא״ל
P.O BOX 12323 46733 , הרצלייהC  בניין4  רחוב משכית:כתובת

מידע על החברה
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.

www.jpmorgan.com/techcareersil :אתר אינטרנט
Benny Hod :איש קשר
HTC_Jobs@jpmorgan.com :דוא״ל
15 Ha'Manofim, Herzliya :כתובת

מידע על החברה
Are you looking to be challenged working with the latest cutting-edge technologies in FinTech? Do you want to
work in a dynamic start-up-like environment but with the resources and support of one of the largest companies
in the world? J. P. Morgan, a leading global financial services firm, which was ranked the most innovative financial
services company in 2016, is looking to hire students and graduates for its Herzliya Technology Center. We are
part of the top Global technology team of J.P. Morgan that is developing game-changing financial solutions.

משרות פנויות
• C++ Developer - Smart developers with strong computer science fundamentals and a track record of execution.
Python knowledge - advantage.
Please send your CV and grade sheet to: HTC_Jobs@jpmorgan.com
• Java & Big Data Developer - Smart developers with core Java development experience. ElasticSearch, Spark,
Hadoop, HDFS, Docker - advantage. Relational database experience - advantage.
Please send your CV and grade sheet to: HTC_Jobs@jpmorgan.com
• Python Developer - Python experience. Strong analytical and problem-solving skills. Experience in finance or
investment banking as an application developer - advantage.
Please send your CV and grade sheet to: HTC_Jobs@jpmorgan.com
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אתר אינטרנטwww.sizmek.com :
דוא״לamit.gafni@sizmek.com :
טלפון09-7760800 :
איש קשר :מרכז גיוס
כתובת :המדע  ,7הרצליה פיתוח

מידע על החברה
סייזמיק הינה מערכת לניהול קמפיינים והפצת פרסומות בכל מדיה דיגיטלית ,המאפשרת ללקוחותיה להשתמש במוצרים באופן גמיש בהתאם
לצרכי הלקוח .החברה ממוקדת טכנולוגיה וחדשנות ויוצרת כלים לניהול פשוט ואינטואיטיבי להפצת הקמפיין ,מספקת הדרכה אסטרטגית
למפרסמים ,חברות פרסום ואתרים ומציעה ממשק לניתוח ביצועים ותוצאות .החברה מונה למעלה מ 900-איש ,שעובדים ביותר מ 40-מרכזים
ברחבי העולם .במרכז הפיתוח בהרצליה ,מתמקדים בחדשנות ,בקריאטיב ובפישוט מוצרים סבוכים ומוצעים בו מגוון רחב של תפקידים טכנולוגיים
כגון :מפתחי תוכנה ,אנשי  ,QAאנשי  ,DEVOPSסיסטם ,מנהלי מערכות מידע ,DBA ,וכן תפקידי תמיכה ומנהלה.

משרות פנויות
• משרת מהנדס אוטומציה מיועדת לבוגרי מדעים מדוייקים (מדעי המחשב ,הנדסת מחשבים ,הנדסת תוכנה ,הנדסת תעשיה וניהול עם
התמחות במערכות מידע ,הנדסת מערכות מידע.
amit.gafni@sizmek.com
• משרת מפתח תוכנה מיועדת לבוגרי מדעים מדוייקים (מדעי המחשב ,הנדסת מחשבים ,הנדסת תוכנה ,הנדסת תעשיה וניהול עם
התמחות במערכות מידע ,הנדסת מערכות מידע.
amit.gafni@sizmek.com

אתר אינטרנטwww.orbotech.com :
איש קשרShai Wigoda :
דוא״לjobs@orbotech.com :
כתובת :הסנהדרין  ,21יבנה

מידע על החברה
הידעת? כמעט כל מכשיר אלקטרוני בעולם מיוצר תוך שימוש במערכות של אורבוטק!
חברת אורבוטק הינה מובילה עולמית בפיתוח טכנולוגיות חדשניות לשימוש בתהליכי ייצור של המוצרים התעשייתיים המתקדמים בעולם בתעשיית
האלקטרוניקה ובתעשיות משיקות .פתרונות הייצור של אורבוטק לתעשיית ה High Tech-משמשים יצרני אלקטרוניקה מובילים לייצור איכותי של
מעגלים מודפסים ,צגים שטוחים ,מארזים מתקדמים ,מערכות מיקרו אלקטרו-מכאניות ורכיבים אלקטרונים אחרים.
לאורבוטק מעל  2,500עובדים ב 50-משרדים הפרוסים ברחבי העולם .הנהלת החברה העולמית יושבת בישראל וכן חטיבות הפיתוח והייצור של
מרבית מקווי המוצרים השונים.

משרות פנויות
• באורבוטק מגוון משרות עבור סטודנטים ובוגרים בתחומים שונים.
ניתן להתעדכן במשרות הפתוחות ולהגיש מועמדות באתר:
www.orbotech.com/careers
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אתר אינטרנטwww.ptc.com :
דוא״לjobs-ptcisrael@ptc.com :
איש קשר :אוסנת חזן
כתובת :נחום חת  ,5חיפה 3190500

מידע על החברה
 PTCהיא חברת תוכנה בינלאומית המעסיקה למעלה מ 6,000-מומחי ידע ב 30-מדינות ,מתוכם מאות בישראל במשרדינו בהרצליה ובחיפה .יותר
מ 32,000-חברות ממגוון תעשיות ,יחד עם  750שותפים עסקיים וכ 250,000-מפתחים נעזרים בפתרונות ובפלטפורמות שלנו ליצירת חדשנות.
פלטפורמות ה )Internet of Things( IoT-וה )Augmented Reality( AR -לצד פתרונות התוכנה המובילים שלנו בתחומי הCAD, PLM, ALM-
ו SLM-מגדירות מחדש את הדרך בה חברות מפתחות ,מייצרות ותומכות במוצריהן.

משרות פנויות
בוגרים וסטודנטים • C/C++ SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEERS
בוגרים בלבד • JAVA / WEB DEVELOPERS
בוגרים וסטודנטים • MATHEMATICIAN
קו״ח למייל jobs-ptcisrael@ptc.com

אתר אינטרנטwww.edea.co.il :
איש קשר :רעות פוגל
טלפון 08-9158008 :שלוחה 3
דוא״לhr@edea.co.il :
כתובת :המלאכה  ,4לוד

מידע על החברה
חברת אידאה מתמחה במתן פתרונות תוכנה למגזר הקמעונאי בכלל ובתחום האופנה בפרט ואף מפתחת מוצר של עמדות מכירה
ממוחשבות בסביבת  NETמול בסיס נתונים  SQLהעובד בסנכרון מלא מול מערכת ה  .Priorityבמסגרת הסכם אסטרטגי שנחתם בין
אידאה לאשבל טכנולוגיות בע"מ ,אידאה נבחרה כמובילה להתמחות ביישום ופיתוח המערכת בתחום הקימעונאות והאופנה .לאחרונה
רכשה חברת אידאה את חברת  FRS VISIONהמתמחה בפתרונות תוכנה למגזר הקמעונאי ותחום המסעדנות.
בין לקוחות החברה ,רשתות קמעונאיות גדולות כגון :קסטרו ,מגה ספורט ,רנואר ,H&O ,iDigital ,קדס קידס ,מגה ספורט To Go ,ועוד.
החברה יושבת באזור התעשייה הצפוני שבלוד.

משרות פנויות
• סטודנטים לתמיכה טכנית  /HELPDESKסטודנטים מכל הפקולטות לתפקידי תמיכה טכנית עבור משתמשי המוצר של החברה
• מיישמים ומנהלי פרוייקטים -רלוונטי רק לבוגרי הנדסת תעשייה וניהול עם ניסיון ביישום והטמעה של  Priorityאו מערכות /ERP
בוגר/ת תואר בהנדסת תעשייה וניהול או ניהול מערכות מידע או תחום רלוונטי אחר
• מתכנת/ת פריוריטי -לא נדרש ניסיון קודם  /רלוונטי רק לבוגרים במדעי המחשב/הנדסת תוכנה
קו״ח למייל hr@edea.co.il

44

המרכז לפיתוח יריד התעסוקה
16.5.17 קריירה השנתי

www.careers.checkpoint.com/careers :אתר אינטרנט
 שקד דבורקיס:איש קשר

מידע על החברה
. אבטחת רשתות ומכשירי קצה, העוסקת בפיתוח תוכנה לאבטחת מידע,צ'ק פוינט היא אחת מחברות הגנת הסייבר המצליחות בעולם
 עם טכנולוגיה חדשנית שמאפשרת לכל ארגון בכל גודל,ללקוחותינו אנחנו מספקים הגנה בלתי מתפשרת נגד כל סוגי האיומים הקיימים
, החל ברשתות פיזיות ווירטואליות: המוצרים של צ'ק פוינט מגנים על כל הסביבות המקיפות אותנו כיום.להיות צעד אחד לפני ההתקפה
 שרוצים, אם אתם אנשים שאפתניים ובעלי חשיבה מקורית.)IoT(  ועד תשתיות קריטיות והאינטרנט של הדברים,דרך סביבות ענן ומובייל
! אנחנו רוצים אתכם,לעבוד בסביבה מאתגרת ודינאמית ולהטביע את חותמכם בטכנולוגיות המובילות בתחום

www.hiring.infinidat.com :אתר אינטרנט
Hani Naim :איש קשר
recruitment@infinidat.com :דוא״ל
Ackerstein Towers, A Tower, Fl.4 9 Hamenofim St. Hertzelia Pituach :כתובת

מידע על החברה
NFINIDAT is a young, dynamic, innovative and fun company that is going places and is traveling fast!
That's why we are always on the lookout for creative thinkers and inspired minds. People with passion, flair and
dedication who don't just want a job, but a place where they can learn, grow, flourish and be part of one of the
best Data Storage teams on the planet. Yes, we believe we're that good. And if you are too, we'd love for you to
join us.

משרות פנויות
• C++ Software Developer \ At least 2 years of C++ programming experience using object-oriented
methodology, exceptional graduates will also be considered \ recruitment@infinidat.com
• Software Development Engineer in Test- Student Position \ 4th year student for B.Sc. \M.Sc. degree in
Computer Science/Software Engineering or a related technical discipline \ recruitment@infinidat.com
• Junior Java Developer \ B.Sc. \ BA in Computer Science \ Computer Engineering or a related subject \
recruitment@infinidat.com
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אתר אינטרנטwww.ethosia.co.il :
איש קשר :טלי שגיא
טלפון03-7678999 :
דוא״לjobs@ethosia.com :
כתובת :פנחס רוזן  ,72תל אביב

מידע על החברה
אתוסיה .כשכולם מציעים משרות ,אנחנו בונים לך קריירה .כבוגרים טריים או סטודנטים ,יש חשיבות אדירה לצעדים הראשונים אותם אתם
עתידים לפסוע בעולם ההייטק .ההחלטות הראשונות אותן תיקחו יכולות להשפיע על מהלך הקריירה שלכם לאורך שנים .בשביל החלטות טובות
ונבונות כדאי לצעוד יד ביד עם מי שמכיר לעומק את עולם ההייטק מבפנים ומבחוץ ,מי שיודע מיהם השחקנים בכל תחום ,עוקב אחר מגמות,
תפקידים חדשים ,ויודע להדריך ולייעץ .אנחנו באתוסיה מאמינים במערכות יחסים .את המועמדים שלנו אנחנו מלווים למרחקים ארוכים כך
כשלצדך מקצוענים שחיים אנשים ,הכל הופך לאפשרי.
שלחו אל מורן את קורות החיים שלכם jobs@ethosia.com

משרות פנויות
משרת פיתוח עבור בוגרים • Junior Software Engineer -
משרת פיתוח אפליקציה לסטודנטים • Application Student -
משרת ואטומציה ,לבוגרים וסטודנטים • Software Engineer in Test – QA

אתר אינטרנטwww.taboola.com :
איש קשרMiri Bar Nathan :
דוא״לmiri.b@taboola.com :
כתובתJabotinsky 2, Ramat Gan :

מידע על החברה
 Taboolaהיא חברת המלצות התוכן הגדולה בעולם .אנו משרתים מעל מיליארד אנשים בכל חודש ונותנים מעל  12מיליארד המלצות תוכן כל
יום באלפי אתרים .אנו משתמשים בטכנולוגיות המתקדמות ביותר .Web Applications, Big Data, Machine Learning & Deep Learning
יש לנו תשתית טיפול במידע מהגדולות בעולם :המערכת שלנו מטפלת בכ TB 17 -מידע חדש בכל יום ובסה״כ מאמנת אלגוריתמי  MLבזמן
אמת ע ל  Petabytesשל מידע .מהנדסי ומהנדסות התוכנה בחברת  Taboolaנבחרים בקפידה מכיוון שלכל אחד ואחת מהם ניתנת ההזד�מ
נות להשפיע באופן ישיר על הדרך שבה התוכן האינטרנטי יגיע אל מיליארדי גולשים מסביב לעולם.

משרות פנויות
• Full Stack Developer / jobs@taboola.com
• Front End Developer / jobs@taboola.com
• Data Scientist / jobs@taboola.com
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אתר אינטרנטwww.minutemedia.com:
איש קשרMor Green :
דוא״לjobs@minutemedia.com :
כתובת22 Ehad Ha'am, Tel Aviv :

מידע על החברה
Minute Media is a global, digital, sports media company, powered by socially driven content created by the fans,
for the fans. Our products let fans create, publish, share and distribute content to more than 75 million people
per month. Our content fuses sports stories with everyday culture, creating a fresh new voice in the world of
sports media.

משרות פנויות
• BACKEND ENGINEER
• FRONTEND ENGINEER
• PRODUCT MANAGER

אתר אינטרנטwww.nice.com/careers :
איש קשר :נופר חן פרל
דוא״לnufar.chenperel@nice.com :
כתובת :זרחין  ,22רעננה

מידע על החברה
אנו גאים להיות חברת תוכנה ישראלית העומדת בחזית הטכנולוגיה והחדשנות ,ומובילה בתחומי ה ,Analytics -ה Cloud -וה. Big Data-
מוצרי החברה מספקים פתרונות בתחומי ניהול ואופטימיזציה של מרכזי שירות לקוחות ובתחומי מעקב וניטור של תנועות הון חשודות
והלבנות הון ,ונמצאים בשימוש של יותר מ 25,000-ארגונים במעל  150מדינות .ב NICE -מועסקים מעל  5,000עובדים בכל רחבי העולם,
מתוכם כ 1,600-אנשי פיתוח .על אף גודלה ,האווירה במסדרונות ה R&D-היא אוירה של סטארטאפ – אנשים נלהבים מהעשייה ,מרגישים
משמעותיים וחושבים מחוץ לקופסא .אווירת הדינאמיות והחדשנות מספקת הזדמנויות מגוונות להתפתחות אישית ומקצועית.

משרות פנויות
• Software Engineering Student - nufar.chenperel@nice.com
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מדעים מדויקים,
הנדסה וננו

אתר אינטרנטwww.unilever.co.il :
איש קשר :ליבי אנגל קזס
דוא״לHr-recruiter.israel@unilever.com :
כתובת :הגליל  ,4קרית שדה התעופה

מידע על החברה
יוניליוור ישראל הינה אחת מ 5-החברות המובילות בארץ למוצרי צריכה המעסיקה למעלה מ 2,000-עובדים .החברה בשליטת יוניליוור
האנגלו-הולנדי ,מהתאגידים הגדולים בעולם בתחום מוצרי המזון והטיפוח האישי והביתי ומובילה עולמית בתחום המחקר והפיתוח .כחלק
מחזון החברה ומתוך תפיסת הקיימות שלה ,יוניליוור מפתחת דרכים חדשות של עשיית עסקים ,במטרה להכפיל את גודלה ולהפחית את
ההשפעה הסביבתית השלילית וליצור השפעה חברתית חיובית .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.

משרות פנויות
• עתודה ניהולית Unilever future leader -
• התמחות למגוון תחומים בשתוף האוניברסיטה  -שיווק ,משאבי אנוש ,שרשרת אספקה ,קיימות

אתר אינטרנטwww.kpmg.com/il :
איש קשר :גיוס
דוא״לusislhrgeneral@KPMG.com :
כתובת :הארבעה  ,17תל אביב

מידע על החברה
סומך חייקין נוסדה בשנת  ,1922כיום מעסיקה הפירמה כ 1,300-עובדים ומונה  57שותפים ,בעלת  4סניפים בישראל :ת"א ,ירושלים,
חיפה וב"ש .הפירמה מספקת שירותים בתחומי הביקורת ,מיסוי וייעוץ לחברות ישראליות ובינלאומיות  KPMG .פועלת ברמה גלובלית ,ומעס�י
קה כ 155,000-אנשי מקצוע ב 155-מדינות שונות .היא אחת מארבע הפירמות הגדולות והמובילות בעולם לראיית חשבון ושירותים נלווים.
הפירמות החברות ברשת  KPMGהעולמית משויכות ל  , KPMG Internationalקואופרטיב רשום בשוויץ.

משרות פנויות
• למחלקת מיסוי בינ"ל המלווה לקוחות גלובאליים ועוסקת בין היתר בתכנון וליווי עסקאות ,יעוץ שוטף ,דיוני שומות ושינויי מבנה דרוש/ה
רו"ח למיסוי בינ"ל בעל/ת תואר ראשון בראיית חשבון /משפטים ,ניסיון של כשנתיים ואנגלית ברמת שפת אם בכתב ובע"פ.
 Dבעל/ת תואר שני רלוונטי,
• למחלקת יעוץ ITA ,אשר בין היתר מעצבת פתרונות מותאמי לקוח בתחומי האנליטיקה ,דרוש/ה  ata Scientist
 3שנות ניסיון בפיתוח מודלים לומדים ,ניתוח טקסט ,תמונה ,קול או וידאו .ניסיון ביצירת מודלים בשפות JAVA ,Python ,R ,ניסיון באפיון
ובבניית פתרונות מקצה לקצה ,אנגלית כשפת אם.
• למחלקת ARCS Iאשר מסייעת לחברות בתחומי סביבה ואקולוגיה ,ממשל תאגידי ,כלכלה וחברה ,דרוש/ה יועצ/ת בתחום אחריות תאגידית
וקיימות בעל/ת תואר אקדמאי רלוונטי בתחומי קיימות/סביבה ,אנגלית ברמה גבוהה בכתב ובע"פ.
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אתר אינטרנטwww.bdo.co.il :
איש קשר :עדי שפסה
דוא״לbdocareer@bdo.co.il :
כתובת :מנחם בגין  ,48תל אביב



מידע על החברה
 BDOזיו האפט הינה פירמת ראיית חשבון ויעוץ עסקי הנמנית על חמש הפירמות הגדולות בישראל .הפירמה נוסדה בשנת  1983כחלק
מהרשת הבינלאומית  BDOומפעילה שמונה סניפים ברחבי הארץ .לרשת פריסה עולמית בכ 150-מדינות ומעל ל 56,000-עובדים בכל
רחבי הגלובוס BDO .זיו האפט 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 ,פירמת  BDOזיו האפט הינו המקום עבורך.

משרות פנויות
• מתמחה/רו"ח עם ניסיון למחלקות הביקורת
קו"ח יש לשלוח למיילbdocareer@bdo.co.il :
בציון מס' משרה 638
• אנליסט/ית לBDO Consulting Group -
התפקיד כולל :ביצוע עבודות ייעוץ פיננסי כולל הערכות שווי פעילויות וחברות ,בדיקות נאותות ,חוות דעת כלכליות ,בניית תכניות עסקיות.
קו"ח יש לשלוח למיילbdocareer@bdo.co.il :
בציון מס' משרה 670
• יועצ/ת אבטחת מידע לSECOZ- BDO CyberSecurity Center-
קו"ח יש לשלוח למיילbdocareer@bdo.co.il :
בציון מס' משרה 555
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חברה ,סביבה,
משפטים וניהול

אתר אינטרנטwww.meitavdash.co.il :
איש קשר :עדי
דוא״לAdi.Fainholtz@MeitavDash.co.il :
טלפון03-7903665 :
כתובת :רחוב מנחם בגין  ,11מגדל רוגובין-תדהר ,רמת גן

מידע על החברה
מיטב דש ,חברה ציבורית בשליטתם של  BRMפיננסים ומר צבי סטפק ,מתמחה בניהול השקעות משנת  .1979מיטב דש הינו בית
ההשקעות מהגדולים והמובילים בישראל ,עם עשרות שנות ניסיון ובעזרתם של למעלה מ 850-עובדים מיומנים ומסורים ,בראשותו של
מר אילן רביב ,מנהלים למעלה מ 122-מיליארד ש״ח עבור מאות אלפי לקוחות .כל אחד מלקוחותינו נהנה ממעטפת מלאה של מוצרים
ושירותים בהתאמה אישית.

משרות פנויות
• נציגי שירות לקוחות גמל ופנסיה Adi.Fainholtz@MeitavDash.co.il
• נציגי מכירות ביטוח תיאום פגישות למסלול ייעודי של ייעוץ פנסיוני Adi.Fainholtz@MeitavDash.co.il
• נציגי קשרי יועצים jobs@MeitavDash.co.il

אתר אינטרנטwww.grantthornton.co.il :
איש קשר :סאלי רוזנברגר
דוא״לinfo@il.gt.com :
כתובת :המסגר  ,32תל אביב

מידע על החברה
פאהן קנה ושות' הנו משרד רואי חשבון מהמובילים בישראל ומדורג בין ששת המשרדים הגדולים בארץ .המשרד והסניפים בחיפה ובגליל
מעניקים שירותים מקצועיים בתחום החשבונאות ,לרבות :חשבונאות וביקורת ,מיסים ומיסוי בינלאומי ,ייעוץ ולווי עסקי ,בדיקות נאותות
( ,)Due Diligenceהנפקות וגיוס הון ,נאמנויות ,שירותים בתחום המע"מ ,השגת תמריצים ,הנהלת חשבונות – מיקור חוץ .לפאהן קנה
ושות' שתי חברות בנות :פאהן קנה יועצים בע"מ המעניקה שירותי ייעוץ וליווי כלכלי ופאהן קנה ניהול בקרה בע"מ המעניקה שירותי
בקרה וניהול סיכונים.

משרות פנויות
• למשרד רואה חשבון פאהן קנה דרוש /ה מתמחה עם ניסיון.
לאחר מעבר מבחני מועצה  -חובה.
ניסיון בחברות ציבוריות  -חובה ,עדיפות לחברות בתחום הנדל"ן.
המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד .זמינות מיידית.
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אתר אינטרנטwww.ofakim-group.co.il :
איש קשר :רונה
דוא״לrona@ofakim-group.co.il :
כתובת :דרך ששת הימים  ,30ב"ב

מידע על החברה
הגוף המוביל והגדול בישראל לניהול סיכוני שוק ,מט"ח ,ריביות ,סחורות ומדדים .בפעילות חובקת עולם וארוכת שנים מלווה הקבוצה עסקים,
חברות ,תאגידים בארץ ובעולם בייעוץ פיננסי ,תכנון וביצוע עסקאות גידור והגנה ,מסחר בנכסי בסיס מגוונים ,תשלומים וסליקה לכל נקודה
בעולם וליווי כלכלי מקיף .על צוותי יחידות התפעול ,השירות ,ניהול הסיכונים ,מחקר ופיתוח ,כלכלה ופיננסים נמנים אנשי מקצוע ותיקים
ומובילים בתחומם .ההון האנושי הוא המפתח לצמיחת והצלחת הקבוצה .אנו מחפשים את המצטיינים ביותר ,את אלו ששירות לקוחות זורם
בדמם ,שחשיבה אחרת ,יצירתית ופורצת גבולות היא המנוע שמריץ אותם .אם אתם כאלו ,הצטרפו אלינו למשפחת אופקים.

משרות פנויות
• דילר ,מנהל סיכונים-מימון/ניהול/כלכלה.
• מנהל תיק לקוח-מימון/ניהול/כלכלה.
• אנליסט ,כלכלן-מימון/ניהול/כלכלה.

אתר אינטרנטwww.pwc.com :
איש קשר :קרן אדלר פרי
דוא״לjobs.pwc@il.pwc.com :
כתובת :המרד  ,25תל אביב

מידע על החברה
 PwC Israelהיא פירמת שירותים פיננסיים מקצועיים מובילה בשוק הישראלי ופעילה מאז שנת  .1924הפירמה מונה  55שותפים וכ1,200-
עובדים מקצועיים .שירותינו מתחלקים לשלושה תחומים עיקריים ,אשר לכל אחד מהם מערך של התמחויות ,והם ערוכים לענות על דרישות
לקוחותינו ,אשר פעילים בשווקים הגלובליים בתחומים הבאים :ביקורת ודיווח כספי ,ייעוץ מס וייעוץ עסקי .לרשותנו עומדים הידע ,הקשרים
והכישורים של רשת  PwCכולה .הודות לגודלה של הרשת הגלובאלית ,לפריסתה ברחבי העולם ולידע הרחב שנצבר בתחומים השונים,
ביכולתנו לתמוך בלקוחותינו בכל מקום בו מתעורר הצורך ,בזירה המקומית או הגלובאלית.

משרות פנויות
• מתמחים בראיית חשבון  /מיועד לסטודנטים הלומדים ראיית חשבון
• דרוש/ה יועצ/ת לתחום ניהול סיכונים פיננסים.
השתלבות בפרויקטי ייעוץ ו/או ביקורת הכוללים ניתוח תהליכים עסקיים וכתיבת דוחות ,הובלת תהליכים וניהול משימות מורכבות.
דרישות :בוגר/ת תואר ראשון פיננסי  /משפטים ,עבודה בגוף פיננסי  -יתרון
• יועץ/ת לקבוצת הייעוץ הניהולי של PwC
התפקיד כולל ניתוח והבנת צרכים עסקיים וארגוניים ,גזירת תוכנית פעולה והובלת שיפור/שינוי תהליכים ארגוניים.
בעל /ת תואר ראשון בתחומי הנדסה ,כלכלה ,מנהל עסקים וכדומה ,אנגלית ברמה גבוהה מאד.
קו״ח יש לשלוח hr.pwc@il.pwc.com
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חברה ,סביבה,
משפטים וניהול

אתרwww.mossad.gov.il :

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)*.
יש עבודה ויש עבודה במוסד .להגשת מועמדות  www.mossad.gov.il -
*רק מועמדים מתאימים ייענו

אתר אינטרנטwww.fattal.co.il :
איש קשר :מרכז גיוס פתאל
טלפון08-6369900 :
דוא״לjobsfa@fattal.co.il :

מידע על החברה
רשת מלונות פתאל היא חברה ישראלית לניהול בתי מלון בבעלותו ובניהולו של המלונאי ואיש העסקים דוד פתאל .החברה עוסקת בניהול
והפעלת בתי מלון תחת שמות מותגים שונים שאינם נושאים את השם "פתאל".
מלונות החברה בישראל פרוסים באילת ,ים המלח ,באר שבע ,טבריה ,חיפה ,תל אביב ,ירושלים ,אשקלון ,נתניה ,הרצליה ואשדוד .מלכתחילה
הייתה התמחותה העיקרית של החברה בהפעלת מלונות נופש ,המתאפיינים באינטראקציה רבה בין המלון לאורחיו ובאספקת כל צורכי האורח
בתחומי המלון .עם הצלחת החברה בישראל החליט פתאל להרחיב את פעילותו לאירופה .אם אתם מחפשים קריירה מאתגרת בסביבת עבודה
דינאמית ומעניינת הצטרפו גם אתם להצלחה !!

משרות פנויות
• למלונות יוקרה באזור ת"א ,הרצליה ונתניה דרושים דיילי/ות קבלה  -עבודה במשמרות בכל ימות השבוע ,סביבת עבודה נעימה ,תנאים
מצויינים למתאימים.
דרישות התפקיד :עברית ואנגלית  -חובה ,שפות נוספות  -יתרון ,יחסי אנוש ותודעת שירות גבוהה ,הכרות עם סביבת מחשב.
• למלונות יוקרה באזור ת"א ,הרצליה ונתניה דרושים קציני בטחון (קב"ט)  -עבודה במשמרות בכל ימות השבוע ,סביבת עבודה נעימה ,תנאים
מצויינים למתאימים .דרישות התפקיד :שרות צבאי מלא  -חובה (רובאי  03ומעלה  -יתרון) ,אנגלית ועברית ברמה גבוהה ,יחסי אנוש ותודעת
שירות גבוהה.
• למלונות יוקרה באזור ת"א ,הרצליה ונתניה דרושים מלצרים /ברמנים /אחראי משמרת  -עבודה במשמרות בכל ימות השבוע ,סביבת עבודה
נעימה וצעירה ,תנאים מצויינים למתאימים .דרישות התפקיד  -אנגלית ועברית  -יתרון ,יחסי אנוש ותודעת אירוח ושירות גבוהה.
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אתר אינטרנטwww.mccann.co.il :
איש קשר :אלה מרדכי  /הדס קדישאי  /אורית בר-צבי
כתובת :ראול ולנברג 2א'  ,תל אביב

מידע על החברה
מקאן תל אביב הינה קבוצת הפרסום הגדולה והמובילה בישראל ,וחלק מקבוצת מקאן אריקסון העולמית .משרד הפרסום מקאן מטפל בלקוחות
המובילים בארץ .לצד פעילות משרד הפרסום פועלות גם חברות המדיה תחת הקבוצה:
יוניברסל מקאן  -מתמקדת בתכנון ורכש מדיה עבור מפרסמים שונים בשוק הפרסום ובכלל אמצעי המדיה.
חברת  - UM DIGITALחברת ה Online Marketing -הגדולה והמצליחה בישראל .בשנים האחרונות הובילה החברה את פריצות הדרך
הדיגיטליות הבולטות בארץ .
ב 2012 -רכשה החברה את  – Sekindoרשת פרסום המספקת פתרונות טכנולוגיים מתקדמים לשוק פרסום האונליין .מחברת סטארט אפ
קטנה הפכה סקינדו למובילה עולמית בתחום הפרסום הפרוגרמטי.

משרות פנויות
• עולמות הפרסום הקלאסי/מסורתי:
תפקידים :תקציבאי ,פלנר ,אנליסט ,ארט ,מעצב לסטודיו ועוד.
EllaM@mccann.co.il
• עולמות המדיה הדיגיטלית:
תפקידים :מנהלי קמפיינים ( ,)SEM), (SEOמדיה פלנר ועוד.
HadasK@mccann.co.il
• עולמות המדיה הדיגיטלית:
Media Manager, Account Manager, Software Engineer
OritB@sekindo.com

אתר אינטרנטwww.shabak.gov.il :
איש קשר :אורי
דוא״לbina-2@012.net.il :

מידע על החברה
שירות הביטחון הכללי הוא ארגון ממלכתי המופקד על שמירת בטחון המדינה ,מוסדותיה ומשטרה הדמוקרטי מפני איומי טרור ,ריגול,
חתרנות ,חבלה 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 מומלץ להיכנס לאתר האינטרנט שלנו  www.shabak.gov.ilמסלולי קריירה.
שירות הביטחון הכללי מזמין אותך להצטרף לשורותיו!
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אמנויות ,רוח
וחברה

אתר אינטרנטwww.mindcet.org :
איש קשר :רן מגן
דוא״לran@mindcet.org :
כתובת :קלאוזנר  ,16תל אביב | בניין ירוחם טק ,ירוחם

מידע על החברה
מרכז לחדשנות בטכנולוגיה וחינוך מבית מטח MindCET .מקדם פיתוח מוצרים טכנולוגיים חינוכיים באמצעות תוכניות יזמות ומחקר ופיתוח.
המרכז של  MindCETנמצא בירוחם עם שלוחה בתל אביב .המשרה המוצעת היא השתתפות בתוכנית מחקר ופיתוח של .MindCET
במהלך התוכנית ,יעבדו המשתתפים במתחם בירוחם ,וינהלו תהליך מחקר ופיתוח ייחודי ,המשלב טכנולוגיות חדשניות .המשתתפים ישולבו
בתוכנית האקסלרטור של  ,MindCETהכוללת תכנים מעולמות היזמות ,שיווק ,חווית משתמש ועוד ,וייהנו מליווי צמוד של אנשי מקצוע
רלוונטיים ובכירים בחברות הטכנולוגיה המובילות בשוק .משתתפי התוכנית יזכו למגורים חינם ולמענק חודשי לכל אורך התוכנית.

משרות פנויות
• השתתפות בתוכנית מחקר ופיתוח ,מיועדת למתכנתים מבריקים ,אנשי עיצוב ומנהלי מוצר/פרויקטים המעוניינים לפתוח את הראש,
לעבור לירוחם ולפתח מוצר טכנולוגי חינוכי .הגשת מועמדותbit.ly/mindcetex :
(ההשתתפות בתוכנית מקנה מענק חודשי ומגורים בירוחם)

אתר אינטרנטwww.shlichut.org.il :
דוא״לHayechida@wzo.org.il :
טלפון02-6216455 :

היחידה
שליחות חינוכית ציונית

מידע על החברה
מידי שנה יוצאים כ 400-שליחים לשליחות ארוכה של שנה עד שלוש שנים באוניברסיטאות ,קהילות יהודיות ,בתי כנסת ,תנועות נוער ובתי ספר.
השליחים יוצרים ומובילים את העשייה הקהילתית ,החינוכית ,בונים תכנים ופעילות הקשורה בתרבות ישראלית ,אקטואליה וזהות יהודית–ישראלית
תוך שימוש בכלי חינוך בלתי פורמליים ,הפקות אירועים ,יצירת שיתופי פעולה ועוד.
מטרת השליחות הינה העמקת הקשר ,הזיקה וההיכרות עם מדינת ישראל וחיזוק מרכזיותה של ישראל בזהות היהודית של יהדות התפוצות.
השליחות מהווה מסע אישי ומקצועי משמעותי עבור השליחים ומחזקת היבטים של מנהיגות ,זהות יהודית וקשר לישראל.
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לעשות הכי טוב עם מה שלמדת

המרכז לפיתוח קריירה באוניברסיטת תל אביב ,מציע לסטודנטים ובוגרי האוניברסיטה,
כלים אפקטיביים לפיתוח מיומנויות קריירה והשתלבות בשוק התעסוקה.
אתר המשרות
עדיין לא נרשמת?!
באתר המשרות שלנו ניתן למצוא את המשרות
הנחשקות במשק במגוון רחב של תחומים.
הרישום לאתר אינו כרוך בתשלום.
Career.tau.ac.il

ירידי תעסוקה
בכל שנה מתקיימים שני ירידים מרכזיים.
במסגרת הירידים מגיעות לקמפוס החברות
המובילות במשק על מנת לראיין ולגייס אתכם.

טל' 03-6409695 :דוא״לcareer@tau.ac.il :
אתר המרכזcareer.tau.ac.il :
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ייעוץ קריירה
מתלבטים לגבי כיוון בקריירה? רוצים לשפר
את קורות החיים? צריכים הכנה לראיון
עבודה? אצלנו תוכלו לקבל שירותי ייעוץ
ואימון קריירה.

מפגשי זרקור
רוצים ליצור נטוורקינג עם גורמים בחברות
המובילות במשק? מפגשי הזרקור הם בדיוק
המקום לשוחח עם המעסיקים מקרוב ולסלול
את דרככם למשרה הנחשקת.

המרכז לפיתוח קריירה
דקאנט הסטודנטים ע"ש רות ואלן זיגלר
אוניברסיטת תל אביב

רב-תחומי

אתר אינטרנטwww.boi.org.il :
איש קשר :שירה מירון
דוא״לcv@boi.org.il :
כתובת :קריית בן גוריון ,ירושלים

מידע על החברה
בנק ישראל הוא הבנק המרכזי של מדינת ישראל .מקום מושבו בירושלים ,בקריית בן גוריון .קיימת שלוחה של הבנק בת"א ,שרוב עובדיה
מחטיבת הפיקוח על הבנקים .הבנק עצמאי .יעדיו ודרכי פעולתו נקבעו בחוק בנק ישראל משנת  .2010מטרותיו הן :שמירה על יציבות
המחירים ,תמיכה בהשגת יעדי הממשלה ותמיכה ביציבות המערכת הפיננסית.
בין תפקידי הבנק :ניהול המדיניות המוניטרית ,החזקת יתרות המט"ח של המדינה וניהולן ,תמיכה בפעילות וביציבות השווקים הפיננסיים,
שימוש כבנקאי של הממשלה ,הנפקת מטבע והסדרת מערכות המזומנים ,פיקוח והסדרת מערכת הבנקאות ,ייעוץ לממשלה בעניינים כלכליים,
ניהול מערכת מידע וסטטיסטיקה על כלכלת ישראל ועוד.

משרות פנויות
• כלכלנים/ות בחטיבת הפיקוח על הבנקים .מיועדת לבוגרי כלכלה  /מינהל עסקים  /חשבונאות .יתרון לבעלי רקע בתחום הבנקאות והביקורת.
הגשת מועמדות מתבצעת באמצעות מילוי טופס מועמדות באתר האינטרנט של בנק ישראל.
• מפתחי/ות אפליקציות בחטיבת טכנולוגית המידע .מיועדת לבוגרי תארים בתחום המחשבים.
הגשת מועמדות מתבצעת באמצעות מילוי טופס מועמדות באתר האינטרנט של בנק ישראל.
• סטודנטים/ות לכלכלה  /מינהל עסקים במגוון חטיבות הבנק.
הגשת מועמדות מתבצעת באמצעות מילוי טופס מועמדות באתר האינטרנט של בנק ישראל.

אתר אינטרנטwww.civil-service.gov.il :
דוא״לNetzivotService@bynetos.co.il :
כתובת :בית הדפוס  ,12גבעת שאול ,ירושלים

מידע על החברה

אגף בכיר בחינות
ומכרזים

נציבות שירות המדינה הינה הגוף האחראי והמוסמך לניהול ההון האנושי והמערך הארגוני בשירות המדינה .אגף בכיר בחינות ומכרזים הינו
האגף האמון על תחום הגיוס ,האבחון והמיון התעסוקתי בשירות המדינה .האגף אחראי על עדכון תהליכי המיון והאבחון ,מיישם אסטרטגיות
גיוס חדשות ומתקדמות ,בוחן ומיישם שיטות לגיוס אקטיבי של מועמדים לרבות גיוס באמצעות עולם המדיה והדיגיטל.

משרות פנויות
• הגשת מועמדות למשרות בשירות המדינה ,כולל צירוף קורות חיים ומסמכים נדרשים נוספים נעשית דרך המערכת המקוונת של נציבות
שירות המדינה בכתובת https://ejobs.gov.il/gius
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אתר אינטרנטwww.mct.co.il :
איש קשר :קרן אהרון
טלפון03-5689996 :
דוא״לkeren@hmct.co.il :
כתובת :חברה בפריסה ארצית

מידע על החברה
למעלה מ 4-עשורים מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ מובילה בשוק הרכב הישראלי.
החברה הוקמה בשנת  ,1967עם השנים התפתחה החברה והקימה רשת שירות ומכירות מתקדמת עם מערך לוגיסטי תומך ושירותים
משלימים כגון ליסינג ,טרייד-אין ,ביטוח ,מימון וכד'.
החברה מייבאת מכוניות וולוו והונדה ,משאיות וולו ורנו ,אוטובוסים מתוצרת וולוו ,אופנועי הונדה וציוד מכני הנדסי של וולוו .ההון האנושי הוא
המשאב החשוב ביותר בחברה ומושקעים מאמצים רבים בתהליכי הגיוס וההכשרה של העובדים .החברה מציעה סביבת עבודה משפחתית,
חמה ותומכת ובעיקר סביבה המביאה להתקדמות והתפתחות מקצועית.

משרות פנויות
• פלנר/ית
תכנון וניתוחי מלאי ,בנייה ומעקב אחר מודל תחזיות רכש ,עבודה מול ממשקים רבים (היצרן בחו"ל ,דרגים בכירים וכו').
דרישות :
מהנדס/ת תעשיה וניהול ,אנגלית ברמה טובה מאוד  -חובה ,יכולת אנליטית גבוהה ,אקסל ברמה גבוהה
קו"ח keren@hmct.co.il
• מזכיר/ה חטיבתי/ת
ניהול יומנים מורכבים ודינאמים ,קביעת פגישות ,מתן שירות אדמינסטרטיבי כולל מתן מענה טלפוני וניהול משרד שוטף.
דרישות:
אנגלית ברמה טובה ,ניסיון של שנה ומעלה בתחום אדמיניסטרציה ,שליטה מלאה ב officeלרבות אקסל
קו"ח keren@hmct.co.il
• לאולמות התצוגה של וולוו והונדה ברחבי הארץ דרושים/ות אנשי/ות מכירה
דרישות:
ניסיון במכירות ,תודעת שירות גבוהה
משרה מלאה א’-ה’ 08:30-18:30 :ימי ו’08:00-13:00 :
יום חופשי אחת לחודש (ע"ח החברה)!!
תנאים מעולים מובטחים למתאימים/ות
קו"ח daniela@hmct.co.il

אתר אינטרנטwww.tasc-consulting.com :
דוא״לjob@tasc-consulting.com :
טלפון03-6081688 :

מידע על החברה
TASC is an international management consulting firm.
Since the early 90’s, we have assisted senior management to make the right decisions on their strategy, marketing,
M&A activity, operations, financing and organizational structure.
We measure our success in terms of economic impact and financial results. We look for ways to generate higher
profits and ensure continued and sustainable bottom-line growth for our clients.
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רב-תחומי

אתר אינטרנטwww.tinyurl.com/jekcpu5 :
איש קשר :יובל שובל
טלפון02-588-7889 :
דוא״לJobmasaisraeli@gmail.com :
כתובת :האומן  ,27ירושלים

מידע על החברה
מסע ישראלי נעים להכיר!
מסע ישראלי הינו מסע בן  6ימים ,עבור בני נוער וחיילי ומפקדי צה"ל ,בנופי הארץ ותכניה ,תוך בירור ערכי ,רעיוני וחוויתי של הזהות היהודית,
הציונית והישראלית שלנו .המסע מוביל שיח ערכי ופועל למעלה מעשור בחברה הישראלית .עד כה השתתפו במסע  135,000בני נוער
ו 20,000-חיילים ומפקדים.
מטרת המסע :הגברת תחושת השייכות לעם ,לארץ ולמדינה ,יצירת תחושת מחויבות ואחריות לעשיה קהילתית ולרגישות חברתית.
ייחודיות ההדרכה במסע :המדריכים מובילים קבוצה של חניכים במסע אינטנסיבי ומעצים ומשלבים בעבודתם הנחיית קבוצות במעגלי שיח,
לצד העברת תכנים והדרכת טיולים.

משרות פנויות
• הדרכה חינוכית לסטודנטים מעל גיל  ,21תעודת בגרות מלאה ,לאחר שירות צבאי  /לאומי .תהליך המיון -שליחת קורות חיים ,יום אבחון
במרכז הערכה ומסע מועמדים שמאפשר טעימה מהעשייה .הכשרה-תו תקן והשלמות מקצועיות של מסע ישראלי.
ניתן לשלוח קו"ח למייל המצורף.

אתר אינטרנטwww.strauss-group.com :
איש קשר :רוני בלומנפלד
דוא״לroni.blumenfeld@strauss-group.com :
כתובת :הסיבים  ,49פתח תקווה

מידע על החברה
קבוצת שטראוס היא חברת מזון ומשקאות בינלאומית ,הפועלת לשיפור חייהם של אנשים ברחבי העולם .בסיס הבית של הקבוצה נמצא בישראל,
בו היא מהווה חברת המזון הגדולה ביותר .הקבוצה מנהלת פורטפוליו של  5עסקים :שטראוס ישראל ,שטראוס קפה ,שטראוס מים ,פפסיקו
שטראוס מטבלים וממרחים ומקס ברנר .עסקים אלו מתחברים לשתי מגמות מרכזיות ומובילות בעולם – בריאות ואיכות חיים לצד פינוק והנאה.

משרות פנויות
• כלכלן/ית בקרה עסקית לחטיבת הכספים  -בפ"ת  -תפקיד זמני
• מנהל/ת חשבונות לחטיבת המכירות  -באתר שהם  -תפקיד זמני
• מעצב/ת גרפי/ת לקבוצת שטראוס  -בפ"ת  -תפקיד זמני
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אתר אינטרנטwww.police.gov.il/shoham/contentPage.aspx?pid=718&mid=74 :
איש קשר :מושית
דוא״לshoham@police.gov.il :

שהם

מידע על החברה
תכנית "צוערי שהם" (צוערים לשירות המשטרה) הינה תכנית מצוינות המהווה חלק מתכנית עתודות לישראל .תכנית זו הינה תכנית
לאומית רחבה ,שמטרתה לגייס מועמדים איכותיים לתפקידי ניהול בשירות הציבורי .התכנית מיועדת להכשיר את הצוערים לתפקידי קצונה
בסיור ובחקירות בתחנות המשטרה ברחבי הארץ .לתכנית יתקבלו מועמדים מצטיינים שההון האנושי שלהם משלב מצוינות אקדמית ,יכולת
מנהיגות פיקודית ותחושת שליחות ציבורית .אלו שיתקבלו לתכנית יהנו משכר מלא (עבור  2משמרות בשבוע) ,מימון שכר לימוד אוניברסיטאי,
שכר דירה ,תנאים ייחודיים ועוד.

אתר אינטרנטhttps://www2.deloitte.com/il/en.html :
איש קשרTali Ravid :
דוא״לtravid@deloitte.co.il :
כתובת :מגדלי עזריאלי

מידע על החברה
 Deloitteהינה פירמת הייעוץ וראיית החשבון המובילה בישראל ,בעלת מערך הייעוץ הגדול ביותר בארץ ,המספקת שירותי ביקורת ,מס ,ניהול
סיכונים ,ייעוץ כלכלי וייעוץ ניהולי בתחומי אסטרטגיה ,תפעול ,טכנולוגיה והון אנושי .אנו מסייעים ללקוחותינו להתמודד עם האתגרים העסקיים
הכי משמעותיים שלהם :צמיחה עסקית ,ציות רגולטורי תוך כדי מקסום ערך ,שיפור ביצועים והתייעלות פנימית וניהול סיכונים.
הייעוד שלנו הוא להשאיר חותם משמעותי ( )To make an impact that mattersעל לקוחותינו ,אנשינו והקהילה בה אנו פועלים.
אנו מאמינים במקצועיות ,מצוינות ,מחויבות ,מסירות ,איכות ללא פשרות ,יצירתיות ואכפתיות.

אתר אינטרנטwww.teva.org.il :
איש קשר :ריבי רונן
טלפון03-6388622 :
דוא״לhr1@spni.org.il :
כתובת :הנגב  ,2תל אביב

מידע על החברה
החברה להגנת הטבע הינה הארגון הסביבתי הגדול והוותיק בישראל ואחד הוותיקים בעולם .החברה היא עמותה ציבורית הפועלת שלא למטרת
רווח ונוסדה בשנת  .1953שמירת הטבע ,הסביבה והנוף הישראליים מהווים את עיקר פעילותנו .המשימה שלנו  -להיות עם האצבע על הדופק
בסוגיות הסביבה והטבע הבוערות בארצנו ולפעול למציאת פתרונות שיענו על צרכי האדם והטבע גם יחד .עיקרי העשייה שלנו :חינוך ,מאבקים
ציבוריים לשמירה על שטחים פתוחים ,פעילות בקרב מקבלי החלטות ,חברות בוועדות תכנון ,עידוד טיילות ותיירות פנים ,סימון שבילים ,פעילות
עם הציבור בערים ובישובים ,יצירת שיתופי פעולה בין ארגוני סביבה וארגונים מסחריים.
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אתר אינטרנטwww.esekshave.org.il :
איש קשר :רוני אורנשטיין
טלפון03-6880338 :
דוא״לinfo@esekshave.org.il :
כתובת :אפעל  6קרית אריה ,פתח תקווה

מידע על החברה
עסק שווה״ הינו מיזם תלת מגזרי (עסקי ,ציבורי ,חברתי) לקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות ,בהובלת המגזר העסקי.
למיזם ארבעה שותפים :ג׳וינט ישראל תבת ,משרד העבודה והרווחה ,מיטב דש השקעות וקרן משפחת רודרמן .מטרת המיזם הינה הרחבת
היקף התעסוקה האקדמית של אנשים עם מוגבלות בהובלת המגזר העסקי .קהל היעד שלנו :חברות גדולות (מעל  200עובדים),
חברות בסקטורים הפיננסים ,ביטוח ,היי-טק ותקשורת להן משרות מותאמות לאקדמאים ומשרות מקצועיות .החברות ממוקמות באזור גדרה-חדרה.

משרות פנויות
מגוון משרות שמשתנות כל הזמן
קו"ח יש לשלוח לinfo@esekshave.org.il :

אתר אינטרנטwww.matav.org.il :
דוא״לjobs@matav.org.il :
טלפון073-2393359 :
איש קשר :הדר
כתובת :פקריס  ,3פארק ת.מ.ר (פארק המדע) ,רחובות

מידע על החברה
ארגון חברתי המתמחה בפיתוח וניהול שירותים חברתיים לגיל ה ,3-בעיקר בתחום הסיעוד ובתחומים נוספים עבור האוכלוסייה המבוגרת.
העמותה פועלת בפריסה גיאוגרפית רחבה מצפון ועד דרום (כ 50-סניפים)  ,בעלת מוניטין של  60שנה בתחום ומונה כ 20,000 -עובדים.
העמותה נותנת שירותים מקצועיים כגון שירותי סיעוד ומפעילה פרויקטים שונים ומגוונים ,מרכזי יום וכו'.

משרות פנויות
• דרושים/ות עובדים/ות סוציאליים/ות למשרה משמעותית עם שליחות וסיפוק.
סניפים בכל הארץ ,תנאים מעולים למתאימים!
היקף משרה :גמיש ,מייל לשליחת קו"ח jobs@matav.org.il
• דרושים/ות אחים/יות מוסמכים/ות למשרה משמעותית עם שליחות וסיפוק.
סניפים בכל הארץ ,תנאים מעולים למתאימים!
היקף משרה :גמיש ,מייל לשליחת קו"ח jobs@matav.org.il
• דרושים/ות גרונטולוגים/יות למשרה משמעותית עם שליחות וסיפוק.
סניפים בכל הארץ ,תנאים מעולים למתאימים!
היקף משרה :גמיש ,מייל לשליחת קו"ח jobs@matav.org.il
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אתר אינטרנטwww.greenpeace.org/israel/he :
איש קשר :סמדר
דוא״לsmtasama@greenpeace.org :
כתובת :החשמונאים  ,113תל-אביב

מידע על החברה
בניסיון להציל זנים רבים של בעלי חיים שהיו בתחילת שנות ה 70-בסכנת הכחדה כתוצאה מזיהום חמור ,יצאו כמה פעילים קנדים לעבר
אי מבודד ליד אלסקה ,בניסיון להביא שינוי חיובי לעולם המערבי והעלאת מודעות להגנה על הסביבה .מאז אותה משלחת אגדית ,ארגון
גרינפיס רק הלך וגדל  -ומאז ועד היום הוא מפיץ מודעות אקולוגית ,בעולם תאב בצע שמונע על ידי תאגידים המנסים להרוס כל חלקת אדמה
טובה ,תרתי משמע .מטה הארגון הבינלאומי יושב כיום באמסטרדם ופעיל ב 45-מדינות ,כבר גייס לשורותיו מיליוני תומכים ואלפי עובדים.

משרות פנויות
• נציגים פרונטליים
• מנהלי משמרות
• מנהל/ת גיוס משאבים טלפוני

אתר אינטרנטwww.Discountbank.co.il :
איש קשר :ענת יולס -מלכה
דוא״לAnat.yolles@dbank.co.il :

מידע על החברה
בנק דיסקונט נוסד בשנת  1935ע"י מר ליאון רקנאטי ז"ל .מאז נוסד ,פיתח הבנק רשת סניפים ופעילות בנקאית מסחרית ענפה במגוון
התחומים הפיננסיים .הבנק נמנה עם הבנקים המובילים בישראל והינו בנק אוניברסאלי ,אשר מעמיד ללקוחותיו שירותים בנקאיים מקיפים
בכל תחומי הבנקאות הפיננסית באמצעות רשת של  122סניפים בישראל (נכון לפברואר  ,)2017ובמגוון ערוצים מתקדמים נוספים הזמינים
ללקוחותינו ובהם :שירותי בנקאות ישירה ,בנקאות מקוונת ,אפליקציות בסלולאר ובאינטרנט.

משרות פנויות
• בנקאי טלפוני – משרה חלקית במשמרות ,המיועדת לסטודנטים.
המשרות בראשון לציון ובנשר
Oshrat.hodeda@dbank.co.il
• בנקאי צוות שירות לסניפי הבנק – משרה מלאה ,חמישה ימים בשבוע מהם יומיים עבודה מפוצלת
המשרות ברחבי הארץ
Sasha.vasilechenko@dbank.co.il
• ספר לסניפי הבנק – משרה מלאה ,חמישה ימים בשבוע מהם יומיים עבודה מפוצלת
המשרות ברחבי הארץ
Sasha.vasilechenko@dbank.co.il
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אתר אינטרנטwww.rowad.org.il :
איש קשר :קטי כרכבי
דוא״לoffice@rowad.org.il :
טלפון04-6708729 :
כתובת :שפרעם ת.ד 1169

מידע על החברה
תכנית רואד הינה תכנית לאומית להנגשת השכלה גבוהה לחברה הערבית דרוזית וצ'רקסית .התוכנית מבוססת על המשאב האנושי וכוללת
רכזי השכלה גבוהה ביישובים ברוב רחבי המדינה .רכזי ההשכלה הגבוהה הם בעלי השכלה אקדמית מתחומים שונים כגון ייעוץ חינוכי ,חינוך
והוראה ,מדעי חברה ,עבודה סוציאלית ועוד .לאורך השנה אנו קולטים רכזים ברמה ארצית לאחר הליך מיון הכולל ראיון אישי ומרכז הערכה.

משרות פנויות
• רכז/ת השכלה גבוהה לאזור המשולש והדרום .המשרה מיועדת לבוגרי תואר ראשון בייעוץ חינוכי ,חינוך ,מדעי החברה ,עבודה סוציאלית ועוד.
קורות חיים יש לשלוח לדוא"ל office@rowad.org.il

אתר אינטרנטwww.leumi.co.il/Career/38011 :
איש קשר :לילך חביב

מידע על החברה
לאומי הוא התאגיד הבנקאי הוותיק בישראל ואחד התאגידים המובילים והגדולים ביותר במזרח התיכון .לאומי נוסד בלונדון בשנת 1902
כפועל יוצא מחזונו של ד"ר בנימין זאב הרצל ,אשר ראה צורך בהקמתה של זרוע פיננסית שתתמוך בפעילות התנועה הציונית בארץ ישראל.
כיום מפעיל הבנק כ 250-סניפים ברחבי הארץ ,לצד סניפים ומשרדים בצמתים פיננסיים מרכזיים בעולם.

אתר אינטרנטhttp://main.knesset.gov.il/About/KnessetWork/Pages/jobs.aspx :
איש קשר :יהודה תמר
דוא״לyehudat@knesset.gov.il :

מידע על החברה
הכנסת – בית הנבחרים הישראלי – היא הרשות המחוקקת ,בעלת הסמכות הבלעדית במדינה לחוקק חוקים.
לכנסת יש גם תפקיד מכונן-חוקתי – חיבור חוקה למדינת ישראל .הכנסת היא הזרוע המפקחת על הממשלה ,נתונים לה כמה תפקידים מעין-
שיפוטיים ,וכן מתפקידה לבחור את נשיא המדינה ואת מבקר המדינה.

משרות פנויות
• דובר/ת ועדה :ביצוע משימות דוברות ויחסי ציבור המופנות למגוון האוכלוסיות במדינת ישראל.
• רכז/ת תחום (טיוב ובקרה) :סיוע למנהל ארכיון הכנסת (להלן :הממונה) ביישום של תהליכי הדיגיטציה ,הסבות ממערכות מחשוב ישנות
למערכות מחשוב חדשות וסריקת מסמכים וחומרים אודיו-ויזואליים.
• מדריך סיורים לשפות זרות (אנגלית ,רוסית ,צרפתית ,ספרדית ,ערבית וגרמנית) – משרת סטודנט
עבודה במסגרת מרכז המבקרים של הכנסת בהדרכת סיורים בכנסת ומחוצה לה של יחידים ושל קבוצות של משלחות בדרג בכיר,
תלמידי בתי-ספר ,חיילים ,תיירים ואזרחים.
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אתר אינטרנטwww.positivemobile.com :
איש קשר :שירה שרפשטין
דוא״לshiras@positivemobile.com :
כתובת :משכית  ,32הרצליה פיתוח

מידע על החברה
Positive Mobile, a software company, is the leading mobile video SSP. Positive Mobile's suite of video ad formats
creates video inventory at scale for premium publishers with full programmatic capabilities that can also be sold
by the publisher's direct sales force. The company's technology provides clients with a full-stack mobile video
advertising solution, internally developed and supported by real-time analytics at the impression level and a data
layer to better optimize campaigns for higher completion rates and greater view ability.

משרות פנויות
• Junior Trader- student position
We are looking for a night shift students to assist our amazing Video Mobile team.
CV to: shiras@positivemobile.com
• Campaign Manager Team Leader
For Graduates with experience as Campaign Manager from Ad network.
CV to: shiras@positivemobile.com

אתר אינטרנטwww.cocacola.co.il :
איש קשר :מור ונונו
דוא״לmorv@cocacola.co.il :
כתובת :הרב כהנמן  ,129בני ברק

מידע על החברה
קוקה-קולה ישראל הוקמה בשנת  1968ומהווה חלק מקבוצת .CBC
חברת קוקה-קולה ישראל מייצרת ומשווקת מותגים של " "The Coca-Cola Companyומובילה את קטגוריית המשקאות המוגזים והתה
הקר בישראל .החברה מייצרת בממוצע יומי מעל מיליון אריזות משקה .החברה מייצרת ,משווקת ,מוכרת ומפיצה מוצרים תחת המותגים:
קוקה-קולה ,קוקה-קולה זירו ,דיאט קוקה-קולה ,ספרייט ,ספרייט זירו ,פאנטה ,פיוז-טי וקינלי סודה.

משרות פנויות
• מדריך/ה למרכז המבקרים–משרה חלקית  -הדרכת קבוצות מבקרים ממגוון האוכלוסייה באופן חווייתי המעביר את ערכי המותג קוקה-קולה.
דרישות :ניסיון בהדרכה ,לרבות ניסיון צבאי ו/או מתנועות נוער ויכולת פרזנטטיבית גבוהה.
• מנהל/ת תחום משאבי אנוש אגף התפעול בחברה  -אחריות על מחזור חייו של העובד ,קליטה ,הדרכה וגיוס ופיתוח מנהלים וצוותים.
המשרה מיועדת לבוגרי תואר ראשון במדעי ההתנהגות/פסיכולוגיה.
• כלכלן  -לאגף השילוט של החברה .ניהול התקציב האגפי ,שיפור תהליכי עבודה ועוד .המשרה מיועדת לבוגרי כלכלה  /מנע"ס.
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איש קשר :רביטל ראובן
דוא״לCa_revital@ymenuim.co.il :
טלפון03-6933856 :
כתובת :נח מוזס  ,1ראשון לציון

מידע על החברה
קבוצת ידיעות אחרונות מונה  8חברות בת :ידיעות אחרונות ,דפוס ידיעות אחרונות ,ידיעות אחרונות מנויים ,Ynet ,קבוצת המגזינים ,כלכליסט,
ידיעות תקשורת ,ידיעות ספרים ו .Yit -ידיעות אחרונות יצא לאור בשנת  1939ומאז העיתון מופץ מדי יום במהדורה יומית ,מודפסת והחל משנת
 2015גם באמצעות אפליקציה בגרסה חינמית מצומצמת ובגרסה מלאה למינויים.
החל משנות ה 70-של המאה הקודמת "ידיעות אחרונות" ממוצב בתור "העיתון של המדינה" ומספק במה למגוון רחב של דעות ,כותבים ופרשנים
מובילים .כמו כן ,העיתון מקדיש לאורך השנים כיסוי נרחב לנושאי רווחה ,פריפריה ,חינוך ומשפחה.
 YNETעלה לאוויר בחודש יוני  2000ומאז הינו אתר החדשות והתכנים המוביל והגדול בישראל .האתר מסקר מגוון רחב של תחומי עניין ותוכן
דוגמת :חדשנות ,כלכלה ,ספורט ,בריאות ,תרבות ,בידור ורכילות ,טכנולוגיה ,תיירות ,יהדות ,רכב ,אוכל ,יחסים ועוד .אפליקציית  YNETהיא
המובילה והגדולה בישראל.
קבוצת המגזינים היא בית למגזיני נישה מתחומים שונים :לאשה-שבועון הפונה בעיקר לנשים ועוסק במגוון תחומים .פנאי פלוס -שבועון בידור
ופנאי ,בלייזר-ירחון הפונה לגברים .מנטה -ירחון בריאות-GoStyle .ירחון אופנה שהינו מדריך אופנה עכשווי .בנוסף כוללת הקבוצה אתרי
אינטרנט ואפליקציות ,וביניהם-Xnet :פורטל לייף סטייל .אתר "ראש אחד" – פורטל נוער ישראלי .הפקת מגזינים מיוחדים וטרנדיים כגון:
הלו קיטי ,בוב ספוג ,סמי הכבאי וכדומה.

אתרhttp://economy.gov.il/Pages/Default.aspx :
איש קשר :אפרת
דוא״לAchifa@Economy.gov.il :
טלפון02-6662355 :
כתובת :בנק ישראל  ,5ירושלים

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 והופעות ,פיטורי נשים בהריון ,רישיונות קבלני כוח אדם ועוד .בנוסף ,המינהל מבצע פעילויות פיקוח וחקירה נגד
מעסיקים שמפירים את תנאי ההעסקה של עובדיהם ,כשהסנקציה על ההפרות יכולה להיות עיצומים כספיים או הגשת כתבי אישום .בשורותינו
כבר נמנים למעלה ממאה סטודנטים אשר מעורבים בהליך השוטף של ניהול התיקים ,חקירות בפועל ,הצלבת מידע ונתונים ,חישובי שכר ועוד.
אנו מגייסים סטודנטים אחראים עם ראש גדול ,החפצים בניסיון בעבודה ובעשייה משמעותית.

משרות פנויות
• משרת חוקר :מיועדת לסטודנטים בפועל בעלי יתרת לימודים של שנתיים לפחות+זמינות לשלושה בקרים בשבוע (כל הארץ)
Achifa@Economy.gov.il
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איש קשר :אורית ג'ינו
טלפון03-9062940 :
דוא״לorit.gino@nespresso.com :
כתובת :השחם  ,36פתח תקווה

מידע על החברה
 ,Nespressoחברת בת של  ,Nestleהיא החברה החתומה על המצאת הרעיון של קפה איכותי בקפסולה לפני יותר מ 30-שנה .החברה
מעסיקה כיום מעל ל 13,000-עובדים בעולם וכ 300-עובדים בישראל ,מונה כשבע חנויות בוטיק ברחבי הארץ ומועדון קשרי לקוחות
טלפוני .מאחורי הקפה של  Nespressoנמצא עולם שלם של מחויבות לאיכות ,ידע ומסירות .חברת  Nespressoמשקיעה רבות בעובדים
מתוך תפיסה שאיכות השירות מתחילה מבפנים .עובדי נספרסו זוכים להכשרה מעמיקה כמומחי קפה ,ומקבלים תנאים מצוינים ,הטבות
ייחודיות ואפשרויות קידום מגוונות .בנוסף ,נספרסו נבחרה לרשימת " 100החברות שטוב לעבוד בהן" של חברת המחקר .BDI

משרות פנויות
•  Nespressoמגייסת מומחי/ות קפה למועדון הלקוחות!
מיקום המשרה :פתח תקווה
תאור :מענה לשיחות נכנסות ,ביצוע הזמנות קפה לחברי המועדון ,דרישות :אוריינטציה שירותית גבוהה.
אפשרות גם למשרות סטודנט /ית /משרות חלקיות להורים.
לשליחת קו"ח orit.gino@nespresso.com
• מעוניין /ת להתפתח בתחום הניהול?
לחברת  Nespressoדרוש /ה סגן /ית מנהל בוטיק
היקף המשרה :משרה מלאה
תאור :הנעה לעמידה ביעדי היחידה העסקית ,ביצוע הדרכות לעובדי הבוטיק.
דרישות :ניסיון בניהול צוות והנעת עובדים.
לשליחת קו"ח orit.gino@nespresso.com

אתרwww.bezeq.co.il :
איש קשר :מחלקת גיוס וקליטה
דוא״לJOB4@BEZEQ.CO.IL :
טלפון050-2020219 :
כתובת :דרך מנחם בגין  ,132תל אביב

מידע על החברה
חברת בזק היא חברת התקשורת המובילה בישראל .לאורך השנים מהווה בזק סמל לשרות איכותי ,פלטפורמה לפיתוח המשק ,לקידום התשתית
הטכנולוגית בארץ בסטנדרטים בינלאומיים ובשנים האחרונות משמשת דוגמא ליצירתיות וחדשנות בתחומה.

משרות פנויות
• נציגי שרות-מספר משרה JOB6@BEZEQ.CO.IL 2180-
• מומחי תמיכה  IPVPNללקוחות עסקיים אסטרטגיים -מספר משרה JOB6@BEZEQ.CO.IL 2036-
• נציגי מכירות ושימור -מספר משרה JOB6@BEZEQ.CO.IL 2023-
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מדעי החיים,
רפואה ומוח

אתר אינטרנטwww.pharma-job.co.il :
טלפון03-9524700 :
דוא״לjobs@pharma-job.co.il :
כתובת :גולדה מאיר  ,3נס ציונה

מידע על החברה
קבוצת פארמה ג'וב מספקת פתרונות למעוניינים להשתלב בחברות תרופות ,ביוטכנולוגיות ,מכשור רפואי ובמרכזים הרפואיים (ביומד).
פארמה ג'וב השמה מתמחה יותר מ 25 -שנים בהשמת אקדמאים בוגרי מדעי החיים ,טבע ,רפואה ,רוקחות ,סיעוד ,מקצועות פארה-רפואיים
והנדסה .המכללה הביו-רפואית מתמחה במתן קורסים והכשרות להעשרת הידע בתחומי הביומד.
 GTOמספקת שירותי ניהול פרויקטים ומיקור חוץ בארץ ובעולם לחברות הביומד :מחקרים קלינים ,רגולציה ,אבטחת איכות ,ניהול רפואי,
רוקחות PHV ,ועוד על פי דרישת הלקוח.

אתר אינטרנטwww.neopharmgroup.com/careers :
דוא״לhr@neopharmgroup.com :
איש קשר :שני זרבי
כתובת :השילוח  ,6פתח תקווה

מידע על החברה
קבוצת ניאופרם מתמחה ומובילה במתן פתרונות משולבים וחדשניים בתחום הבריאות .הקבוצה מפתחת ,מייצרת ,משווקת ומפיצה תרופות,
מוצרי צריכה ,מכשור ,ציוד רפואי ומדעי .הקבוצה נוסדה ב ,1941-מעסיקה כ 900-עובדים ,בעלת מחזור מכירות שנתי של מעל מיליארד
וחצי ש״ח בשנה ,נוכחת במעל ל 60-מדינות ומרכזי פעילות בישראל ,אירופה ,וארצות הברית .חזון הקבוצה :להוביל ולספק פתרונות
איכותיים וחדשניים לבריאות ולאיכות חיים תוך יצירת ערך מירבי ללקוחותינו ,לצרכנים שלנו ,לעובדינו ,לשותפינו העסקיים ולבעלי המניות,
לסביבה ולקהילה בה אנו חיים .הקבוצה כוללת את החברות" :ניאופרם ישראל"" ,ניאופרם מוצרי צריכה"" ,אלדן"" ,פרומדיקו"."LDD" ,

משרות פנויות
• מהנדס/ת שירות מכשור דיאגנוסטי :מתן שרות למכשור דיאגנוסטי ואנליטי מתקדם בבתי חולים ,מעבדות ,ומוסדות מחקר.
דרישות :הנדסאי/מהנדס/ת אלקטרוניקה/מכונות ,ניסיון במתן שירות למערכות  GC/MS/HPLCו/או מערכות דיאגנוסטיות-יתרון משמעותי.
hr@neopharmgroup.com
• מומחה/ית מכירות/אפליקציות תחום כימיה :מכירה ,הדרכה ותמיכה אפליקטיבית בלקוחות החברה .מגע עם לקוחות בארץ וספקים בחו"ל.
דרישות :ידע בתחום ציוד אנליטי – - GC/MS, LC/MSחובה ,תואר ראשון/שני בכימיה או ניסיון רלוונטיhr@neopharmgroup.com .
• תועמלנ/ית  :OTCקידום מכירות ושיווק רפואי של מותגים מובילים בקרב רופאי ילדים ,דרמטולוגים ,אחיות טיפות חלב.
דרישות :תואר ראשון פרא רפואי .אנגלית ברמה גבוהה לשם לימוד חומר מדעי.
hr@neopharmgroup.com
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באוניברסיטת תל אביב
טל' 03-6409695 :דוא״לcareer@tau.ac.il :
אתר המרכז" | career.tau.ac.il :המרכז לפיתוח קריירה"
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