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הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

מעסיקים ,סטודנטים ובוגרים יקרים,
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה ודקנט הסטודנטים מקדמים בברכה את הארגונים
והחברות שבחרו להשתתף השנה ביריד התעסוקה שנערך במכללה .הבחירה לחזור ולהשתתף
לצד ארגונים המשתתפים בפעם הראשונה מהווה את ההוכחה לאמון שנותנים המעסיקים באיכות
ההכשרה האקדמית שמעניקה המכללה ולדמות הבוגר היוצא משעריה.
ברכותיי לכם הסטודנטים והבוגרים שעתידים לפגוש ביריד את המעסיקים ולהתחיל בהבניית
מסלול הקריירה המקצועי .הלימוד התיאורטי והידע היישומי שרכשתם יתורגמו לידע המקצועי אותו
תדרשו להפגין מול המראיינים.
לרווחת הסטודנטים והבוגרים פועל במסגרת הדקנט המרכז לפיתוח קריירה .המרכז אחראי על
שיתוף הפעולה הפורה והמתמשך לאורך כל השנה בין המעסיקים והמכללה ,פרסום הצעות עבודה
בפורטל משרות ,תהליכי ייעוץ והכוון תעסוקתי/לימודי פרטניים ,עריכת הרצאות וסדנאות בתחום
הקריירה וארגון ימי זרקור וירידי תעסוקה.
יריד התעסוקה מהווה לכם הסטודנטים והבוגרים הזדמנות לקשר ישיר ,ראשוני ולא פורמאלי עם
עשרות המעסיקים המשתתפים ביריד.
הצטיידו בקורות חיים וגיליון ציונים מעודכן ,הקפידו על לבוש מתאים ושיח מכבד ומקצועי וראו ביריד
כגשר עבורכם לבחינת כיווני תעסוקה עתידיים ואפשרות להגשמת השאיפות לצמיחה והתפתחות
בתחום הקריירה.

10

CodeValue

הנדסה אופטית

ברוכים הבאים ליריד התעסוקה לשנת 2018

ד"ר תמר גדריך
דקנית הסטודנטים

www.braude.ac.il/dean/career
www.facebook.com/Braude.Career

@ career@braude.ac.il
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 KLA-Tencorהיא חברת הייטק גלובלית בתחום בקרת תהליכים בתעשיית הסמיקונדקטור .החברה
הנה המובילה בעולם בפיתוח וייצור מערכות מתקדמות לבקרת תהליכי ייצור הצ’יפים באמצעים
אופטיים ומיקרוסקופיה אלקטרונית.
 KLA-Tencorמעסיקה כ 6000 -עובדים ב  17מדינות ברחבי העולם ,כאשר בישראל מעסיקה החברה
כ 530 -מהנדסים ,חוקרים ,מדענים וסטודנטים ,בשני אתרים :אזור התעשייה מגדל העמק וקריית גת.
מאז היווסדה הפכה  KLA-Tencorישראל לזרוע משמעותית של מחקר ,פיתוח וייצור של חברת האם.
בשנת  2016החברה העולמית חגגה  40שנים להיווסדה ,והשלוחה הישראלית ציינה  30שנות מצוינות
בתעשיית ההייטק הישראלית.

סאנדיסק ,מקבוצת  ,Western Digitalהינה חברה גלובאלית מובילה בפתרונות מבוססי אחסון פלאש.
מזה למעלה מ 25 -שנה סאנדיסק מרחיבה את אפשרויות האחסון ומספקת מוצרים אמינים וחדשניים
ששינו את תעשיית האלקטרוניקה .הפתרונות של סאנדיסק נמצאים כיום בלב כמה מהData Centers -
הגדולים בעולם; ומשולבים בסמארטפונים ,טאבלטים ומחשבים .מוצרי הצריכה של סאנדיסק זמינים
כיום במאות אלפי חנויות ברחבי העולם .סאנדיסק מעסיקה בישראל כ 800 -עובדים ומשרדיה ממוקמים
בשלושה אתרים :כפר סבא ,עומר ותפן.
קהל היעד :סטודנטים שנה ב’ ומעלה ,בוגרים

קהל היעד :סטודנטים* שנה ב’ ,שנה ג’ ,סמסטר אחרון ,סטאז’רים ,בוגרים
* שנה ב’ ,שנה ג’ – עדיפות ליתרת לימודים של שנתיים
ella.kogan@kla-tencor.com

sandisk_Ort@talent-sys.com

www.kla-tencor.com

http://jobs.wdc.com/search/jobs/in/country/israel

www.linkedin.com/company-beta/2722

RT
ED
Real Time Group

חברת  Real Time Groupהינה בית תכנה ,מרכז הדרכה והשמה ,המספקת שירותי הדרכה ,השמה,
פיתוח וייעוץ מקצה לקצה למגוון לקוחות בארץ ובחו”ל .הקבוצה מורכבת משלוש החטיבות הבאות:
חטיבת הפיתוח – מתמחה בפיתוח מערכות \ Embedded Linux \ Linux Kernel & Device Drivers
 Networkingוכן מספקת שירותי ייעוץ במיקור חוץ למערכות אלו .חטיבת ההשמה ומיקור חוץ – דואגים
לאיתור ,מיון ,השמה ו/או מיקור חוץ של עובדים לאלפי משרות בתחומי הנדסת תכנה /חמרה /תקשורת/
תשתיות ועוד .חטיבת ההדרכה – מספקת הכשרה מקצועית לידע איכותי ,פרטני ומעשי בתחומי התכנה,
החמרה והתקשורת.
קהל היעד :סטודנטים שנה ג׳ ,סמסטר אחרון ,בוגרים
info@rt-ed.co.il
www.rt-dev.com | www.rt-ed.co.il

goo.gl/MWUhbk

לוגו  +סלוגן CMYK -

חברת רכבת ישראל בע”מ מובילה מהפכה במערכת התחבורה בישראל.
החברה מיישמת תכנית פיתוח מקיפה אשר הפכה אותה לחברת תשתיות התחבורה הגדולה בישראל
ואשר מציגה את הצמיחה המהירה ביותר.
הרכבת מעסיקה עובדים ממקצועות ומתחומי התמחות מגוונים :הנדסת חשמל ,הנדסת מכונות,
הנדסה אזרחית ,הנדסת תעשייה וניהול ,כלכלה ,משפטים ,מדעי החברה ,מנהל עסקים ועוד.
חשמול הרכבת והקמת תשתיות מהמתקדמות בעולם בשיתוף עם צוותי עבודה בינלאומיים ,ניהול
והובלת פרויקטי תשתית ותקשורת ,תכנון פרויקטים עתידיים והוצאתם לפועל הם חלק מהאתגרים
הצפויים למהנדסים/ות שלנו בשנים הקרובות.
החברה מעסיקה כ 3600 -עובדים ופרוסה מנהריה ועד צפע-צין (ליד דימונה) ,מתחמי עבודה עיקריים:
חיפה ,לוד ובאר שבע.

כחול כהה  | C=100 M=100 Y=0 K=28 -תכלת C=100 M=0 Y=0 K=0 K=0 -

קהל היעד :סטודנטים סמסטר אחרון ,בוגרים

www.linkedin.com/company-beta/1733661
www.rail.co.il/about/career

 Nessהינה חברת שירותי  ITמהמובילות בישראל .לנס מעל ל 3000 -עובדים ולמעלה מ 500 -לקוחות
מכלל מגזרי התעשיה.
בנס תוכל/י ליהנות מהיתרונות של עבודה בחברה גדולה ויציבה ,הצומחת בקצב מהיר .העובדים
והעובדות שלנו מעורבים בפרויקטים מהמעניינים ,המתקדמים והחדשניים בשוק ,במגוון רחב של
תפקידים בתחומי פיתוח ושילוב מערכות ,DevOps ,בדיקות והבטחת איכות ,הדרכה והטמעה ,תמיכה,
רשתות ותשתיות ,יישום ועוד.
אנו מזמינים אותך להצטרף אלינו!

אלפנאר היא חברה לתועלת הציבור שמטרתה לקדם תעסוקת ערבים בישראל .החברה הוקמה
ב 2013 -ביוזמה של ג’וינט ישראל ויד הנדיב .אלפנאר מפעילה כיום  21מרכזי “ריאן” להכוון תעסוקתי
ברחבי הארץ ,ביישובים ערבים ,כדי לתת מענה לתעסוקה לבני היישובים .מרכזי ריאן נותנים שירות מקיף
של ליווי פרטני וקבוצתי למשתתפים המעוניינים להשתלב בשוק העבודה ,החל מחיזוק כישורים מרכזיים
כגון עברית והכנה לעולם העבודה וכלה בהכשרות מקצועיות מושקעות לרכישת מקצוע נדרש בשוק
העבודה .אוכלוסיית היעד של המרכזים היא כל אדם מעל לגיל  18המעוניין להשתלב בשוק העבודה ,בין
אם הוא אקדמאי או לא.

קהל היעד :סטודנטים שנה ג’ ,סמסטר אחרון ,בוגרים

קהל היעד :סטודנטים שנה ב׳ ,שנה ג’ ,סמסטר אחרון ,סטאז’רים ,בוגרים
jobs1@ness-tech.co.il

נא לציין בכותרת יריד תעסוקה אורט בראודה
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אלביט מערכות הינה חברה רב-לאומית העוסקת במגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות.
תחומי הפעילות העיקריים של החברה כוללים :מערכות מוטסות וסימולטורים צבאיים ואזרחיים ,מערכות
תקשורת ,שליטה ובקרה (תקשו”ב) ,מערכות רכב קרבי משוריין (רק”מ) וארטילריה ,מערכות מודיעין
ותצפית ,מערכות מטוסים ללא טייס (מל”ט) ,מערכות ימיות ,מערכות לוחמה אלקטרונית (ל”א) וסיגינט,
מערכות אבטחה וביטחון פנים ,פתרונות סייבר ,ועוד.
אלביט מערכות פזורה מתל חי שבצפון ועד שדרות שבדרום ב 20 -אתרים שונים ומעסיקה למעלה
מ 12,000 -עובדים בארץ ובעולם.
זאת ההזדמנות שלכם להצטרף אלינו 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.
קהל היעד :סטודנטים* שנה ב’ ,שנה ג’
* נדרשת יתרת לימודים של שנה וחצי לפחות

 Experis Israelהינה זרוע של חברת  Experisהעולמית ,מחברות ההייטק וה IT-הגדולות בעולם .החברה
פועלת ביותר מ 50 -מדינות ,עם בסיס לקוחות המכסה  80%מחברות  Fortune 500בעולם.
אנו מתמחים במספר תחומים המהווים יחד פתרון שלם התומך בפעילות העסקית של לקוחותינו ,החל
בפתרונות  BIו ,Big Data-דרך שירותי הגנת סייבר ,פיתוח תכנה והסבת בוגרי אקדמיה מצטיינים להייטק,
וכלה בתחומי העסקה וגיוס לעולמות ההייטק והטכנולוגיה ,איתור וגיוס בכירים וכן הקמה וניהול מרכזי
פיתוח ייעודיים .בין לקוחותינו ארגונים מתחומי הביטחון ,ממשלה ,טכנולוגיה ,ביוטק ,פיננסים ועוד .כחלק
מקבוצה גלובלית עומדים לרשות החברה בישראל מרכזי פיתוח עם תשתית ידע רחבה המבוססת על
ניסיון עולמי מצטבר וקשרים עם חברות טכנולוגיה מובילות ברחבי העולם.
קהל היעד :סטודנטים שנה ג’ ,סמסטר אחרון

natalime@experis.co.il
www.experis.co.il

elbitsystems@cvwebmail.com

experis israel

www.elbitsystems.com/jobs
www.linkedin.com/elbitsystems

מרכז פיתוח התכנה של תדיעד נותן שירותי פיתוח עבור לקוחות גדולים ובעלי מערכות טכנולוגיות
מתקדמות.
תחום עיסוק  -אנו משתמשים בטכנולוגיות מתקדמות ובשפות תכנה המצויות בחזית ,כגוןJava, C#, :
 Pythonועוד TDC .מהווה מקום מעולה למי שרואה עצמו משתלב בעולם המדהים של פיתוח תכנה.
מיקום  TDC -משקיף על הים ,מתוך לבו של קיבוץ סער ,הנמצא מצפון לנהרייה.
כאשר המשרד נמצא בתוך הירוק של הגליל והפסקת הקפה משלבת אויר פתוח ונוף אל הים ,אין פלא
שהעבודה עוברת מהר ובנעימים.
לקוחות  -מעבדת המחקר של  IBMשתפקידה למצוא את הדבר-הבא בעולם המחשוב ,מאפשרת
אתגרים טכנולוגיים מרחיבי אופקים לכל אדם .עובדי  TDCנהנים מן האווירה המיוחדת של מחקר ופיתוח
עבור ‘הענק הכחול’ ,Verint .חברה כחול-לבן ,אשר לה מוצר ביטחוני המפותח תוך שימוש בטכנולוגיות
ומתודולוגיות מתקדמות ,עובדת בשיתוף מעמיק עם הצוותים שלנו.
קהל היעד :סטודנטים סמסטר אחרון ,בוגרים

 RHהיא חברת קבלנות משנה באלקטרוניקה מהמובילות בישראל בשיטת  ,FULL TURN KEYהחברה
מייצרת למגוון רחב של לקוחות בארץ ובעולם בתחומי מוצרים תעשייתיים ,מכשור רפואי מתקדם,
תעשיות ביטחוניות וחברות הזנק מבוססות מוצרים בעלי מכלולים אלקטרוניים.
בסיס החברה הינו בנצרת עילית וישנן חברות בנות הממוקמות ברחבי העולם (ארה״ב ,סין ואירופה).
החברה מונה כ 1000 -עובדים בקירוב ומחזור מכירות של  130מיליון דולר בשנה .החברה שמה לעצמה
לדגל להוביל את שוק קבלנות המשנה בארץ ובעולם ודוגלת במקצועיות ,חדשנות ומשפחתיות.
קהל היעד :סטודנטים שנה ד ,סטאז’רים ,בוגרים
*הנדסת תעשייה וניהול גם סטודנטים שנה ג’
info@rh.co.il
www.rh.co.il
www.facebook.com/rhtechsocial/?ref=bookmarks

tdc-hr@tadiad.co.il
www.sysnet-group.co.il/tadiad
www.linkedin.com/company-beta/5329

www.facebook.com/TadiadDevelopmentCenter 5

קורן טק טכנולוגיות ,מהמובילות בתחומי מערכות שליטה ובקרה  ,C4Iמערכות HLS-HOMELEND SECURITY
וסימולטורים .קורן טק טכנולוגיות הוקמה בשנת  1988ומציעה ידע נרחב בפיתוח מוצרים בפלטפורמות
ובסביבות פיתוח בחזית הטכנולוגיה .החברה מפתחת פתרונות עסקיים וטכנולוגיים עבור המערכות
הבטחוניות והאזרחיות .הפתרונות מגווניים החל ממערכות ממוקדות המבוססות על התמחות ייחודית,
דרך מערכות אינטגרטיביות רחבות היקף ועד ליישומים קריטיים בעמוד השדרה העסקי של הלקוחות.

קהל היעד :סטודנטים סמסטר אחרון ,בוגרים

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  4עסקים :שטראוס ישראל ,שטראוס קפה ,שטראוס מים ,פפסיקו שטראוס מטבלים
וממרחים .עסקים אלו מתחברים לשתי מגמות מרכזיות ומובילות בעולם – בריאות ואיכות חיים לצד פינוק
והנאה .בשטראוס ,כחברה המקדמת גיוון ,איזון מגדרי והכלה ,יש מגוון עובדים ועובדות ,המביאים כל אחד
מהם עוד צבע ,קול ,דעה ויכולת הייחודית להם וזוכים להערכה על כל אלה .האווירה החמה והאישית ,כמו
גם הקשר הקרוב בין מנהלים לעובדים ,ובינם לבין עצמם ,מטופחים ונשמרים כל העת ,גם עם צמיחתה
של החברה ,כחלק מהמורשת והתרבות הארגונית העוברת בה מדור לדור .החברה מעניקה סל הטבות
מגוון ומקיימת שורה של פעילויות חברתיות לעובדים ולבני משפחותיהם .כל עובד שטראוס יודע ,כי ימצא
דלת פתוחה ואוזן קשבת גם בקרב הדרגים הניהוליים הבכירים ביותר ומודע לכך ,כי ביכולתו להשפיע
וליטול חלק בקבלת ההחלטות ,ללא קשר למעמדו בהיררכיה הארגונית .אווירה ייחודית זו יוצרת בכל
הדרגים מחויבות דו כיוונית גבוהה ,הן בקרב העובדים והן בהנהלה ,התורמת למימוש יעדי החברה
קהל היעד :סטודנטים סטאז’רים ,בוגרים

jobs@korentec.co.il
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הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

הנדסה אופטית

מתמטיקה שימושית

www.korentec.co.il/jobs

gius@Strauss-Group.com | jobs.ort_braude@strauss-group.com

www.goo.gl/wc6Rrz

www.strauss-group.co.il/career/jobs

הנדסת מכונות

הנדסת תכנה

הנדסת מערכות מידע

הנדסת תעשייה וניהול

הנדסה ביוטכנולוגיה
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רפאל מערכות לחימה מתקדמות ,מפתחת ומייצרת אמצעי לחימה מהמתקדמים ביותר לצה”ל
ולמערכת הביטחון .רפאל מונה כ 7500 -עובדים והינה אחד המעסיקים הגדולים ביותר בצפון הארץ .אנו
מציעים לעובדינו ברפאל אפשרויות תעסוקה בסביבת עבודה טכנולוגית מהמתקדמות ומהמאתגרות
בעולם .עובדינו מהווים נדבך משמעותי בהצלחתה של רפאל ,השומרת על יציבות כלכלית ועסקית
וכתוצאה מכך נהנים מבטחון תעסוקתי לאורך זמן .לעובדינו החדשים אנו מציעים אפשרות צמיחה לצד
מומחי ידע המהווים את השורה הראשונה של מדענים ,אנשי טכנולוגיה ,חוקרים ומפתחים בארץ ובעולם,
תוך הקפדה על טיפוח מקצועי ואישי כאחד.

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”“ ,סטארטק” ,להכשרת בני נוער בגילאי החטיבה והתיכון ,בדגש על הפריפריה
הגיאוגרפית והחברתית .מטרתן של תכניות אלו היא ליצור מוביליות חברתית ,ולצייד את החניכים בידע
מעשי ובארגז כלים מגוון ,כך שיוכלו להשתלב ביחידות הטכנולוגיות בצה”ל ,באקדמיה ובתעשיית ההיי-
טק .פעילות המרכז מתפרשת על עשרות מוקדי לימוד ברחבי הארץ ,מתל חי בצפון ועד אילת בדרום.

קהל היעד :סטודנטים* :שנה ב’ ,שנה ג’ ,סמסטר אחרון ,בוגרים
* למשרת סטודנט :יתרת לימודים של שנתיים לפחות ,נכונות ויכולת לעבוד  20שעות שבועיות

קהל היעד :סטודנטים שנה ב’ ,שנה ג’ ,סמסטר אחרון ,בוגרים
jobs@cyber.org.il

http://career.rafael.co.il

www.magshimim.cyber.org.il

http://career.rafael.co.il
Rafael advanced defense systems

ישקר מפתחת ,מייצרת ומשווקת כלים לעיבוד שבבי של מתכות .החברה הוקמה ע”י סטף וורטהיימר
ונרכשה על ידי חברת ההשקעות ברקשייר התאווי שבבעלות וורן באפט .ישקר נמנית בין שתי החברות
הגדולות בתחום בעולם וידועה בפיתוח טכנולוגיות ומוצרים חדשניים למגוון רחב של תחומים99% ,
מתוצרתה מיועד ליצוא .באתרי החברה בצפון הארץ מועסקים קרוב ל 3000 -עובדים באזור התעשייה
תפן ,בתל-חי ובדלתון .המשך התפתחותה של החברה והרחבת פעילותה בארץ ובעולם ,מציב אתגרים
רבים לעובדי החברה .אנו מציעים לך להצטרף אלינו לעבודה מקצועית ומעניינת ,בסביבה המשלבת
טכנולוגיות ואמצעי פיתוח חדשניים.

מטריקס ,המעסיקה כ 8000-מקצועני  ,ITהינה חברת טכנולוגיית המידע המובילה בשוק הישראלי.
מטריקס עוסקת בביצוע פרויקטי אינטגרציה מן הגדולים במשק ,פיתוח ויישום טכנולוגיות ,פתרונות ומוצרי
תכנה ,ייצוג ושיווק מוצרי תכנה מובילים מהעולם ,שירותי תשתית ,ייעוץ ,Offshore ,מיקור חוץ ,בדיקות,
הדרכה והטמעה ופתרונות חומרה מובילים .הייחודיות של מטריקס הינה ביכולת להתאים טכנולוגיות
ופתרונות ללקוחותיה ,תוך יצירת החיבור הנכון בין ה business-לטכנולוגיה.
מטריקס נסחרת בבורסה לניירות ערך בת”א במדד תל אביב  100ונסחרת גם במדד היוקרתי של החברות
הגדולות המחלקות דיבידנד  -תל דיב .20
הסניף הצפוני של מטריקס ממוקם בחיפה מת”ם ועוסק בגיוס מהנדסי תכנה ,חומרה ,אנשי ,QA
אוטומציה וכדומה ונותן שירותים לכל הלקוחות באזור חיפה והצפון.
קהל היעד :סטודנטים שנה ד’ ,בוגרים

קהל היעד * :הנדסת מכונות  -סטודנטים סמסטר אחרון ,סטאז’רים ,בוגרים
* הנדסת תעשייה וניהול  -בוגרים

jobs-north@matrix.co.il
www.matrix.co.il/Pages/default.aspx

hr@iscar.co.il

(matrix north (haifa

www.iscar.co.il/jobs.aspx/countryid/34

אסם הינה חברת המזון המובילה בענף המזון בישראל ,בבעלות נסטלה– חברת המזון הגדולה בעולם.
קבוצת אסם מונה כ 4500 -עובדים וכוללת את החברות הבנות -צבר ,טבעול ,בונזור ,גלידות נסטלה
ומטרנה ,את החטיבה הקולנרית וחטיבת החטיפים ,המשקאות ,המאפה ודגני הבוקר.
קבוצת אסם היא יצרנית של המותגים המובילים בישראל :במבה ,ביסלי ,אפרופו ,קטשופ אסם ,שקדי
מרק ,פסטה אסם ,עוגת הבית ,ערגליות ,לחמית ועוד.
לקבוצה  9מפעלים ברחבי הארץ ,בנוסף מפעלים בצ’כיה ובארה”ב.
מטה הקבוצה והמרכז הלוגיסטי נמצאים באזור התעשיה מול העיר שוהם.
קהל היעד :סטודנטים שנה ד’ ,בוגרים

 CodeValueהינה חברת מומחים בתחום התכנה המונה למעלה מ 200 -עובדים ,בעלי ניסיון רב שנים
בארכיטקטורת ופיתוח תכנה ,אפיון והדרכות .אנחנו מספקים מגוון שירותי תכנה וייעוץ לארגונים בתחומי
עיסוק שונים בארץ ובעולם ובמגוון טכנולוגיות מתקדמות ,כגוןIoT, Cloud Computing, Mobile, -
Client-Server, Modern Web, ALM & DevOps, UX/UI, Advanced Development Methodologies
.and more
 CodeValueהינה שותפה עסקית של חברת  Microsoftוחברת  ,Amazonבעלת שני סניפים בארץ,
בהרצליה במרכז וביוקנעם בצפון ,וסניף בארה”ב.
כחברה מובילה בעולמות הפיתוח CodeValue ,משקיעה רבות בפיתוח המקצועי שלהם ,בחשיפתם
לטכנולגיות מתקדמות בפרויקטיי פיתוח מגוונים ומאתגרים לצד המומחים המובילים בתחום.
קהל היעד :סטודנטים שנה ב’ ומעלה
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הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

הנדסה אופטית

sivan.david@il.nestle.com

codevalue.braude18@applynow.io

www.osem.co.il

www.codevalue.net

מתמטיקה שימושית

הנדסת מכונות

הנדסת תכנה

הנדסת מערכות מידע

הנדסת תעשייה וניהול

הנדסה ביוטכנולוגיה
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גליל סופטוור היא חברה מובילה המספקת שירותי תכנה בתחום הפיתוח ובקרת האיכות האוטומטית.
החברה נוסדה ב 2008 -ולה משרדים בנצרת ובעכו .בחברה עובדים מהנדסים מאוניברסיטאות ומכללות
בארץ יהודים וערבים.
כיום בגליל סופטוור מועסקים כ 200 -מהנדסים במגוון פרויקטים ואל מול לקוחות מהחברות המתקדמות
והידועות ביותר בישראל והעולם.
תחומי המומחיות שלנו הם.++NET, Java, and C :
.Full Stack: Angular and Bootstrap, MEAN stack, Node.js
.QA Automation with both Web and Mobile QA Automation
.DevOps: establishing for startups, and pushing forward existing frameworks

 flexהינה חברת אלקטרוניקה גלובאלית אמריקאית המספקת מגוון שירותי רוחב החל מתכנון ,הנדסה,
שרשרת אספקה ,ייצור ושירותי חדשנות.
בארץ מועסקים כ 4000 -עובדים במספר אתרים.
 flexתומכת רבות במותגים מקומיים ובינלאומיים בזכות ניסיון רב בכל תחומי התעשייה.
עם היכולות שלנו ל ” ”Sketch to scaleאנו ב flex -מסייעים ללקוחות גדולים וקטנים לפתור כל אתגר
בעידן המקושר באמצעות מהירות ,יעילות ואפקטיביות לאורך כל מחזור חיי המוצר.
קהל היעד :סטודנטים סמסטר אחרון ,סטאז’רים ,בוגרים

קהל היעד :סטודנטים סמסטר אחרון ,בוגרים

tali.sapir@flex.com
lama.aboahmad@galilsoftware.com

www.flex.com

www.gallilsoftware.com

 TDK-Lambdaהינה חברת אלקטרוניקה המשתייכת לחטיבת ספקי הכוח של תאגיד TDK Corporation,
שהינו אחד מתאגידי האלקטרוניקה הגדולים בעולם.
החברה ,שהינה מובילה עולמית בתחומה וממוקמת בכרמיאל ,עוסקת בפיתוח ,ייצור ושיווק ספקי כוח
מתוכנתים למגוון רחב של יישומים ואפליקציות המשמשים את התעשייה העולמית בתחומי הרפואה,
התקשורת וכן לשימושים צבאיים ,מעבדתיים וציודי בדיקה.
החברה הוקמה בישראל בשנת  1979וכיום מעסיקה כ 250 -עובדים ,מתוכם כ 230 -במפעל בכרמיאל
וכ 20 -באתר המכירות במרכז הארץ.
קהל היעד * :הנדסת חשמל ואלקטרוניקה  -סטודנטים שנה ג׳ ,שנה ד׳ ,סטאז’רים ,בוגרים
* הנדסת מכונות  -בוגרים

חברת הבונים הינה יצרנית מובילה של ברזים כדוריים ומפעילים פניאומאטיים עם מעל  60שנות ניסיון
בשוק העולמי .הבונים נהנית ממוניטין בינלאומי ,מוכרת באיכות מוצריה הגבוהה ,חדשנותה ויכולתה
ההנדסית.
החברה מתמחה בפיתוח וייצור פתרונות ייעודיים עבור תעשיות הגז טבעי ,הביוטכנולוגיה ,הכימיה,
פטרוכימיה ,תרופות ועוד תעשיות רבות.
הבונים משקיעה רבות בפיתוח ובטכנולוגיה וכן מתקיים הליך מתמיד של שיפור קו המוצרים הקיים .מוצרי
החברה מתוכננים בהתאמה מלאה לתקנים בין לאומיים מחמירים ,דבר המבטיח פונקציונאליות תקינה
של המוצר לאורך שנים רבות .הברזים משמשים באפליקציות קשות במגוון רחב של תעשיות ,בין היתר
בבקרה ושליטה על זורמים קורוזיביים או אברזיביים או שילוב של השניים בתנאי קיצון שונים מבחינת
טמפרטורה ( )-264°C – 650°Cולחץ (ואקום תעשייתי ועד  420בר).
קהל היעד :סטודנטים שנה ד’ ,סטאז’רים ,בוגרים

HR@TDK-Lambda.co.il

hr@habonim.co.il

www.tdk-lambda.co.il

www.habonim.com
www.linkedin.com/company/habonim-industrial-valves-&-actuators-ltd

אפימילק מובילה עולמית בפיתוח ,ייצור ושיווק מערכות ממוחשבות מתקדמות לרפת המודרנית ולניהול
העדר .מערכות החברה מותקנות ונמצאות בקרב אלפי לקוחות למעלה מ 50 -מדינות על פני חמש
יבשות .קו המוצרים המוביל של אפימילק הינו מערכת מודולרית אוטומטית לניהול רפת.
תוכנת אפיפארם ( )AfiFarmאוספת מידע (הנשמר במאגר הנתונים ומשמש בסיס לקבלת החלטות
מבוססות  ,)Big Dataמנתחת ומציגה את הנתונים בדוחות.
כך מקבל בעל העסק מידע בזמן אמת על בריאותו של העדר ,מצב הפוריות ,איכות החלב ,הפרודוקטיביות
וגורמים קריטיים אחרים .התוצאה :קבלת החלטות מושכלת.
בידיעה כי המשאב האנושי הוא ההיבט החיוני ביותר להצלחה ,אפימילק משקיעה מאמצים אדירים
בשמירה על צוות ברמה הגבוהה ביותר .אנשי אפימילק המיומנים ,מבטיחים ללקוחותינו את מיטב
הידע ,הניסיון ושיטות עבודה מתקדמות .אפימילק מציעה סביבת עבודה היי-טקית תוך עידוד חדשנות,
יצירתיות ויוזמה מצד העובדים.
לעובדי אפימיליק האפשרות לחשיפה למגוון רחב של דיסיפלינות והזדמנות להשפיע במגוון נושאים
בתהליך התכנון והייצור.
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קהל היעד :סטודנטים סמסטר אחרון ,בוגרים

www.afimilk.co.il

amiad_cv@cvwebmail.com

jobs@afimilk.co.il

www.amiad.co.il | careers.amiad.com

www.linkedin.com/in/karine-afimilk-hr-89525bb2

www.linkedin.com/company-beta/711932

קהל היעד :סטודנטים שנה ג’ ,שנה ד’

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

חברת עמיעד ערה לדרישה העולמית הגדלה למים נקיים .החברה מתמחה בפיתוח ושיווק של פתרונות
סינון ידידותיים לסביבה ,לשימושים שונים במגזר התעשייתי ,העירוני והחקלאי .מסנני הניקוי העצמי
האוטומטיים והמסננים הידניים שלנו צברו מוניטין בינלאומי הודות ליעילות ,אפקטיביות ומהימנות ללא
תחרות .הטכנולוגיה הירוקה של עמיעד נועדה לאפשר יצירת פתרונות סינון העומדים בתקנים בינלאומיים
מחמירים .מערכות הסינון שלנו פועלות בצורה מיטבית גם בתנאי קרקע ומזג אוויר קשים וגם במגוון סוגי
מקורות מים ורמות איכות .אנו בונים מערכות סינון המותאמות לצרכים הייחודיים של לקוחותינו בכל
היבשות – מאנטרקטיקה ועד אוסטרליה.

הנדסה אופטית

מתמטיקה שימושית

הנדסת מכונות

הנדסת תכנה

הנדסת מערכות מידע

הנדסת תעשייה וניהול

הנדסה ביוטכנולוגיה
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מיזם  – Collective Impactהשותפות לקידום תעסוקה בחברה הערבית ,קם במטרה ליצור פריצת דרך
בשיעורי ההעסקה וטיב ההעסקה של האוכלוסייה הערבית במשק ,בעזרת מתן ליווי למעסיקים המהווים
את מנוע הצמיחה בסקטור הפרטי לזיהוי כדאיות עסקית ,הזדמנויות וחסמים ,קביעת יעדים ראליים
ומדדים שנתיים לתעסוקת אזרחים ערבים .המיזם ממוקד בהשגת הבנה מעמיקה של פרספקטיבת
המעסיקים בסקטור הפרטי  -על רבדי הניהול השונים בתוך החברות ,שתאפשר בניית מודלים אפקטיביים
להעסקה שוויונית וכדאית של החברה הערבית .במיזם פעילים כיום מעל  11חברות מהמובילות במשק.
קהל היעד :סטודנטים שנה ג׳ ,סמסטר אחרון ,בוגרים

ci.cv4u@gmail.com
www.ci-ae.org.il

חברת נטפים היא חלוצה ומובילה עולמית בתחום טכנולוגיית ההשקיה המדויקת ,המספקת פתרונות
חדשניים להעלאת יבולים תוך חיסכון מרבי במים והפחתת סחף והתכלות הקרקע .נטפים ,ממנפת את
מוצרי הליבה שלה שהינם בקדמת הטכנולוגיה ,בשילוב עם מומחיות אגרונומית וניסיון של למעלה מ50 -
שנות פעילות.
נטפים היא חברה גלובאלית המעסיקה אלפי עובדים ,בבעלותה  17מפעלי ייצור ב 11 -מדינות ומעל 30
חברות בת ונציגויות בלמעלה מ 110 -מדינות בעולם.
נטפים שמה לה למטרה לשרת את לקוחותיה ,בכל מקום ובכל זמן .לתת מענה מידי לאתגרי ההשקיה
והמים של החקלאים ,זאת בזכות הבנה מעמיקה של התרבות ,האקלים ,האדמה וצרכיו המלאים של
החקלאי ליישום והקמת פרויקטים בכל העולם ,מחלקת ההנדסה מציעה ללקוחות החברה תמיכה
כוללת ,פתרונות מודולאריים ,התפורים לצורכי הלקוחות ,מתוך מחויבות עמוקה למוטו הבסיסי :יותר
תוצאות בפחות תשומות.
קהל היעד :סטודנטים שנה ד׳ ,סטאז’רים ,בוגרים
limor.grassiani@netafim.com
www.netafim.com

הכל החל בשנת  1942כאשר חלוצי קיבוץ נאות מרדכי התיישבו בעברון והקימו בתי מלאכה לייצור נעליים
עבור גברים ,נשים וילדים .בשנת  1946קיבוץ נאות מרדכי נוסד ובית המלאכה הפך למפעל.
בשנת  1986חברי קיבוץ נאות מרדכי והנהלת המפעל מחליטים על מיקוד עסקי חדש :נעלי נוחות
ובריאות.
המותג ״טבע נאות״ נוסד והופך למותג הראשון המביא לצרכן הישראלי את בשורת הנוחות ,תוך שימוש
ברפידה אנטומית ובחומרי גלם טבעיים .כיום טבע נאות הינו מותג מוביל להנעלת נוחות עם  7,000נקודות
הפצה ומכירה ברחבי הארץ ובעולם ,המעסיק מעל  550עובדים ברחבי הארץ.
קהל היעד :סטודנטים סמסטר אחרון ,בוגרים

חברת טסנת בדיקות בע״מ מתמחה בתחומי בדיקות תכנה ובדיקות חומרה ,ומבצעת פרויקטים מאז
שנת  1997עפ”י מתודולוגיות מוכחות.
בטסנת כ 300 -עובדים מקצועיים המתמחים בתחומים הבאים:
תכנון וביצוע פרויקטי בדיקות תוכנה במגוון תחומים.
·
תכנון וביצוע פרויקטי בדיקות חומרה:
·
בדיקות בתנאי הנדסת סביבה
תחזוקת צב”דים
תיעוד צב”דים
תכנון ושירטוט מכניים
קהל היעד :סטודנטים שנה ב’ ,שנה ג’ ,סמסטר אחרון ,בוגרים

ellab@teva-naot.co.il

jobs@amanet.co.il

www.tevanaot.co.il

www.tesnet-group.com

טאואר-סמיקונדקטור בע”מ ,הפועלת תחת שם המותג טאואר-ג’אז ,הינה החברה המובילה בתכנון
שבבים בטכנולוגיות אנלוגיות ייחודיות ומייצרת מעגלים משולבים במגוון רחב של טכנולוגיות עיבוד
המותאמות לצרכי הלקוח.
טאואר-ג’אז מספקת ללקוחותיה פלטפורמת תכנון חדשנית ומובילה המאפשרת מחזור תכנון
מהיר ומדויק .בנוסף ,מספקת טאואר-ג’אז שירותי העברת טכנולוגיה לייצור ושירותי פיתוח ליצרניות
סמיקונדוקטור ולחברות שאין ברשותן מתקני ייצור וזקוקות להגדלת התפוקה.
החברה מספקת ללקוחותיה טווח רחב של פתרונות ותהליכי ייצור מתקדמים באמצעות שני מתקני
הייצור שלה בישראל ,שני מתקני ייצור בארה”ב ושלושה מתקני ייצור ביפן.
למידע נוסף אנא בקרו ב www.towerjazz.com -וwww.tpsemico.com-

חברת מאי-קום בקרת ספקים הינה חברה הנדסית המתמחה בשירותי ניהול איכות ומתן שירותי כתיבה
הנדסית תומכת רכש במדינות אסיה ,אירופה ובדרום אמריקה.
החברה פועלת משנת  2003ולה צוות של למעלה מ 30 -עובדים המורכב מצוות הנדסי טכני בסניפינו
בארץ ובסין .מאי-קום בקרת ספקים מציעה שירותים המהווים גשר תרבותי למדינות רבות בעולם תוך
שימוש במודל עבודה יעיל ונוח ,המאפשר תקשורת פשוטה ונוחה (בעברית ובאנגלית) .בין לקוחותינו
חברות מהמובילות בארץ ובעולם ,בעלות היקפי סחר גדולים.
קהל היעד :סטודנטים שנה ג’ ,סטאז’רים

קהל היעד :סטודנטים סמסטר אחרון ,בוגרים

12

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

הנדסה אופטית

academy@towersemi.com

samuel@mycomsm.com

www.towerjazz.com

www.mycomsm.com

www.linkedin.com/company-beta/734498

www.linkedin.com/company-beta/9200367

מתמטיקה שימושית

הנדסת מכונות

הנדסת תכנה

הנדסת מערכות מידע

הנדסת תעשייה וניהול

הנדסה ביוטכנולוגיה
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קבוצת נוימו אהרנברג היא חברה בין לאומית המונה כ 30 -חברות ,והינה בין החברות הפרטיות הגדולות
באירופה לייצור ושיווק פלב”מ (“נירוסטה”) .כמו כן ,החברה עוסקת בפיתוח וייצור כלי חיתוך לכרסום
וחריטת הברגות עבור תעשיית המתכת.
החברה נוסדה בגרמניה בשנת  1947על ידי מר הנרי אהרנברג ז”ל ,ומעסיקה כ 2000 -עובדים בארץ
ובעולם ,כאשר במפעליה בנהריה מועסקים כ 550 -עובדים.
לקבוצה  2חטיבות עיקריות בארץ:
אגמו :חטיבת אביזרים לתעשיות זורמים נקיות -תכנון ,פיתוח וייצור מגוון רחב של אביזרי צנרת ,ברזים,
מפעילים ,ומערכות מורכבות מפלב”מ.
ורגוס :חטיבת כלי חיתוך.
כתולדה של ניסיון בן עשרות שנים בפעילות יצוא נמרצת ,מוצרינו עומדים בתקנים הבינלאומיים
המחמירים ביותר ומוכרים היטב בשווקי המטרה שלנו בעולם.
חברתנו ידועה לא רק בטיב מוצריה אלא בטיב השירות שאנו מעניקים ללקוחותינו.
שאיפתנו היא למצוא ולשרת עוד ועוד לקוחות מרוצים בארץ ובעולם שיכירו ויעריכו את מוצרינו .מדי יום
ביומו אנו עובדים כמערכת ,בעבודת צוות ,לשם השגת מטרותינו ולקיום הבטחותינו.
אנו מחפשים עובדות ועובדים מוכשרים ,בעלי יוזמה ומרץ שיצטרפו למשפחה ההולכת וגדלה שלנו.
קהל היעד :סטודנטים שנה ג’ ,שנה ד׳ ,סטאז’רים ,בוגרים
Jobs@vargus.com
www.vargus.co.il | he.egmo.co.il
04-9108437

חברת  ,Degel USמספקת פתרונות טכנולוגיים איכותיים לפרויקטים בתעשיות הביטחוניות.
החברה הוקמה בשנת  2005ע”י צוות מקצועי ומנוסה יוצאי חברות ביטחוניות ,על מנת לתת מענה
לצרכים השונים לשוק הביטחוני והמסחרי.
דגל ממוקמת בקיבוץ יגור ,מונה כ 40 -עובדים ומה שמוביל את החברה – אנשים ומקצועיות.
מה אנחנו מציעים?
פתרונות טכנולוגים מבוססים תכן מכני בשילוב עם יכולות ייצור בארץ ,בהודו וארה”ב.
·
מתן מענה לצרכי הלקוחות השונים ,על בסיס שרותי מיקור חוץ בתחום הטכנולוגי.
·
קהל היעד :סטודנטים שנה ג׳ ,שנה ד׳ ,בוגרים

jobs@degel.us
www.degel.us | www.degel.us/career
www.linkedin.com/company/degel-us-ltd
www.facebook.com/degeluscareer

חברת פאזל פרוז‘קטס הינה חברה הקיימת מזה  15שנה ,מונה  80עובדים ונמצאת בצמיחה מתמדת.
החברה עוסקת בהנדסה מבצעית ,ונותנת שירות לכלל מעגל חיי הפרויקט בחברות ביטחוניות ,חיל הים
ובחברות אזרחיות .החברה מעסיקה עובדים בעלי נסיון וידע מבצעי מהצבא ובעלי הכשרה הנדסית.
יש לנו מגוון משרות במספר תחומים :תמיכה בהנדסת מערכת בדיקות ,QA ,כתיבה טכנית ועוד .אנו
מעסיקים גם סטודנטים במשרות חלקיות.
קהל היעד :סטודנטים שנה ב’ ,שנה ג’ ,סמסטר אחרון – יתרון ליוצאי חיל הים

einat@puzzlepro.co.il
www.puzzlepro.co.il
www.lnked.in/puzzlepro
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המרכז לפיתוח קריירה רואים אותך ,מתמקדים בך,
מסייעים לך לסלול את הדרך להגשמה עצמית ,מימוש
שאיפות והצלחה בעולם העבודה.

סטודיו שתיים
054-6380319

יריד
תעסוקה

סדנאות
קריירה

ימי
זרקור

ייעוץ
קריירה
אישי

פורטל קריירה -
פרסום משרות

הרצאות בנושא
עולם העבודה
והשתלבות בו

אתר אינטרנטwww.braude.ac.il/dean/career :
מיילcareer@braude.ac.il :
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www.facebook.com/Braude.Career
פייסבוק:
אופטית
הנדסה
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

מתמטיקה שימושית

הנדסת מכונות

