המרכז לפיתוח קריירה דקנט הסטודנטים
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ההצלחה שלך היא המטרה שלנו!

1

2

סטודנטים ובוגרים יקרים,
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה ,הממוקמת בפריפריה הצפונית בכרמיאל,
מקדמת הזדמנויות לשוויון בחברה הישראלית באמצעות חינוך והשכלה .חזון המכללה
הוא להקנות לבוגריה תואר הנדסי מוביל בישראל המעניק להם “כרטיס כניסה” לחזית
התעשייה והקידמה המדעית והטכנולוגית.
יריד התעסוקה השנתי ,המאורגן על ידי המרכז לפיתוח קריירה בדקנט הסטודנטים,
מאפשר מפגש בלתי פורמאלי בין החברות לסטודנטים ולבוגרים.
החברות הנוטלות חלק ביריד ,מגיעות למכללה במטרה לחשוף את פעילות הארגון
בפניכם ,הסטודנטים והבוגרים ,ולגייס לשורותיהן אתכם מתוך היכרות עם איכות הבוגרים
של המכללה.
היריד מאפשר לכם להיפגש ולשוחח עם נציגי החברות ,לקבל מידע אודות אפשרויות
ההשתלבות במשרות הפנויות ,להגיש קורות החיים ולעבור ראיון ראשוני.
המרכז לפיתוח קריירה בדקנט הסטודנטים הוקם על מנת לסייע לסטודנטים ולבוגרים
להשתלב בשוק התעסוקה במהלך הלימודים ולאחריהם תוך יצירת תודעה ומכוונות
לפיתוח קריירה אישית.
המרכז לפיתוח קריירה מציע מגוון שירותים  :סיוע והדרכה בכתיבת קורות חיים ,הכנה
לראיונות עבודה ולמרכזי הערכה ,הכוונה לימודית/תעסוקתית וייעוץ קריירה אישי ,פרסום
הצעות עבודה ,וסדנאות מעשיות בתחום הקריירה .המרכז מקיים שיתוף פעולה פורה
עם מעסיקים וארגונים מובילים באופן שוטף (דרך ימי זרקור ,ימי עיון מקצועיים ,כנסים,
סדנאות בשיתוף עם מעסיקים) על מנת לחשוף את הסטודנטים והבוגרים לארגונים
ולסייע בהשתלבותם במגוון משרות נחשקות.
השילוב שבין פיתוח מודעות לתכנון מסלול קריירה ומציאת כיוון המתאים ליכולות ,ערכים,
נטיות ,תוך הקניית כלים מעשיים להשתלבות בעולם העבודה ,מאפשרים להגיע לשוק
התעסוקה ברמת בשלות המאפשרת הגשמת השאיפות בתחום הקריירה.
בשמי ובשם צוות המרכז לפיתוח קריירה בדקנט הסטודנטים ,אנו מבקשים להודות לכל
החברות שבחרו לקחת חלק ביריד חשוב זה ,ולעבוד עימנו בשיתוף פעולה פורה.
ולכם ,הסטודנטים והבוגרים ,אנו מודים על הבעת אמון בפעילויות המרכז לפיתוח קריירה
השוטפות ,המהווים את עיקר הכוח המניע לעשייה בתחום הקריירה בדקנט הסטודנטים.
בברכה,
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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המרכז לפיתוח קריירה רואים אותך ,מתמקדים
בך ,מסייעים לך לסלול את הדרך להגשמה עצמית,
מימוש שאיפות והצלחה בעולם העבודה.

יריד
תעסוקה

סדנאות
קריירה

ימי
זרקור

career@braude.ac.il
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ייעוץ
קריירה
אישי

חשיפה
למשרות
“חמות”

הרצאות בנושא
עולם העבודה
והשתלבות בו

www.braude.ac.il/dean/career

אינדקס (סדר אלפביתי)

אלביט מערכות
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יו .אס .אר .מערכות אלקטרוניקה בע"מ ()U.S.R.
ישקר בע”מ
מגשימים
מספנות ישראל
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צופן מרכזי טכנולוגיה עילית
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אלביט מערכות
אלביט מערכות הנה חברה רב-לאומית העוסקת בפיתוח וייצור של מגוון טכנולוגיות ,מערכות
אלקטרוניות ואמצעי לחימה מתקדמים.
החברה מפתחת ,משווקת ומבצעת אינטגרציה של מערכות אלקטרוניות ואלקטרו-אופטיות
עבור השוק הביטחוני והאזרחי בארץ ובעולם.
תחומי העיסוק העיקריים של החברה כוללים מערכות מוטסות ,קרקעיות וימיות ,מל”טים
(מטוסים ללא טייס) ,מערכות שליטה ,בקרה ,תקשורת ,מחשבים ומודיעין מערכות אלקטרו-
אופטיות וטכנולוגיות חלל מתקדמות ,חליפות לוחמה אלקטרונית ,מערכות התראה למטוסים,
מערכות  ,ELINTעורקי נתונים ותקשורת צבאית ורדיו.
בנוסף עוסקת החברה בהשבחת פלטפורמות צבאיות קיימות ופיתוח טכנולוגיות ויישומים
מתקדמים לתחומים צבאיים ,ביטחון פנים ולתחום התעופה האזרחית ,וכן מספקת שירותי
תמיכה במגוון תחומי פעילותה.
המשרות רלוונטיות באתרי החברה הפרוסים בכל רחבי הארץ.
באלביט מערכות מועסקים כיום מאות סטודנטים ובוגרים המשולבים בצוותי הפיתוח ,הייצור,
התחומים העסקיים ועוד.
קהל היעד:
אתר משרות:

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ,הנדסת תעשייה וניהול ,הנדסת מכונות,
הנדסת תכנה ,הנדסת מערכות מידע ,מתמטיקה שימושית ,הנדסה אופטית
סטודנטים  -שנים ב’ ,ג’ (בעלי יתרת לימודים של שנה וחצי לפחות)
www.elbitsystems.com/elbitjobs
www.elbitsystems.com/elbitmain
www.facebook.com/elbitsystems
www.linkedin.com/elbitsystems

סבלנות היא שם המפתח
חיפוש עבודה הינו תהליך .אנו ממליצים לכם להתאזר
בסבלנות ולאורך כל הדרך לשמור על גישה חיובית
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יו.אס.אר .מערכות אלקטרוניקה בע"מ ()U.S.R.
חברת  U.S.R.הנה חברת  EMSבבעלות פרטית ,המונה כ 500 -עובדים ומשרתת לקוחות רבים
בארץ ובעולם.
החברה פועלת ב 3 -אתרים בישראל:
כרמיאל  -מטה החברה ואתר הייצור המרכזי.
ירושלים  -אתר ייצור מתמחה בייצור ללקוחות ייחודיים.
תל אביב  -מרכז לפיתוח מכאני NPI ,והנדסה.
חברת  U.S.R.מספקת פתרונות ייצור והרכבה לחברות הייטק בתחומי האלקטרוניקה ,התקשורת,
מערכות רפואיות וצבאיות ומערכות מורכבות ומתקדמות.
חברת  U.S.R.מספקת פתרונות ושירותים אמינים במיוחד ,התפורים במדויק לדרישות לקוחותיה,
תוך שימוש במכשור המתקדם ביותר ומערך לוגיסטי ממוחשב המשולב עם צוות מצוין ,שרות
מעולה ,איכות יוצאת מהכלל ומחיר תחרותי.
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ,הנדסת תעשייה וניהול,
קהל היעד:
הנדסת מכונות
סטודנטים  -שנה ד׳ (מסיימים בלבד)
בוגרים
משרות נדרשות לדוגמה :פלנר/ית ,מנהל/ת פרויקטים ,מהנדס/ת איכות ,מהנדס/ת
תהליך ,מהנדס/ת מוצר
jobs@usr.co.il
משלוח קורות חיים אל:
www.usr.co.il

		

TDK-Lambda
 TDK-Lambdaהינה חברת אלקטרוניקה המשתייכת לחטיבת ספקי הכוח של תאגיד
 ,TDK Corporationשהינו 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 200-עובדים ,מתוכם כ 180-במפעל
בכרמיאל וכ 20-באתר המכירות במרכז הארץ.
קהל היעד:
משלוח קורות חיים אל:

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ,הנדסת תעשייה וניהול
סטודנטים  -שנה ג’
סטודנטים  -שנה ד׳ ,סמסטר אחרון
HR@tdk-lambda.co.il
www.tdk-lambda.co.il
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Ness
 Nessהינה חברת שירותי  ITמהמובילות בישראל .לנס כ 2200 -עובדים ולמעלה מ 500 -לקוחות
מכלל מגזרי התעשייה .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 ,בדיקות והבטחת
איכות ,הדרכה והטמעה ,תמיכה ,רשתות ותשתיות ,יישום ועוד Ness .מדורגת בשורה של
רשימות יוקרה ,ביניהן רשימת  50מקומות העבודה שהכי טוב לעבוד בהם בישראל ( ,)BDIרשימת
החברות שהסטודנטים בישראל דרגו כנחשקות ביותר (כלכליסט והמכללה למנהל) Ness .אף
מדורגת מדי שנה על ידי  STKIו IDC-באחד משלושת המקומות הראשונים בכל הקטגוריות של
שירותי ערך מוסף ותכנה בישראל ובמדד מעלה לאחריות חברתית וקהילתית .אנו מזמינים
אותך להצטרף אלינו!
קהל היעד:

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ,הנדסת תעשייה וניהול,
הנדסת מכונות ,הנדסת תכנה ,הנדסת מערכות מידע ,מתמטיקה

שימושית
סטודנטים  -שנים ג’ ,ד’
סטודנטים  -שנה ד’ (מסיימים בלבד)
בוגרים
משרות נדרשות לדוגמה :סטודנט/ית לתחום ההנדסה למשרת הבדיקות ,מדריך/ה
טכנולוגי/תלפרויקט ייחודי בתחום החינוך ,בוגר/ת תואר 			
מדעי ,בוא/י להשתלב בתפקיד של בדיקות בחברה מובילה!
jobs1@ness-tech.co.il
משלוח קורות חיים אל:
https://careers.ness-tech.co.il
www.facebook.com/Work4Ness
www.linkedin.com/company/ness-technologies

תכננו היטב הגעתכם לריאיון
אל תאחרו לריאיון עבודה והימנעו מלקבוע ראיונות
בלוח זמנים צפוף
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עמיעד מערכות מים
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.
קהל היעד:
משלוח קורות חיים אל:

הנדסת מכונות
סטודנטים – שנה ד’ (מסיימים בלבד)
בוגרים
amiad_cv@cvwebmail.com

www.amiad.co.il

http://on.fb.me/1oxeTKs
http://bit.ly/1Qwuwia

טסנת בדיקות בע”מ
בטסנת כ 200 -עובדים מקצועיים המתמחים בתחומים הבאים:
תכנון וביצוע פרוייקטי בדיקות תוכנה במגוון תחומים
תכנון וביצוע פרוייקטי בדיקות חומרה:
 בדיקות בתנאי הנדסת סביבה תחזוקת צב”דים תיעוד צב”דים תכנון ושירטוט מכנייםהנדסת חשמל ואלקטרוניקה ,הנדסת מכונות ,הנדסת תכנה,
קהל היעד:
הנדסת מערכות מידע
סטודנטים  -שנים ב’ ,ג’
סטודנטים  -שנה ד׳ ,סמסטר אחרון
בוגרים
jobs@amanet.co.il
משלוח קורות חיים אל:
www.tesnet-group.com
http://on.fb.me/1THEhZP
http://bit.ly/21sknYI
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Amdocs
במשך למעלה מ 30-שנה אמדוקס מספקת תכנה ,שירותים ופתרונות איכותיים לחברות
הטלקום ולספקי התקשורת הגדולים בעולם ,ומציעה ללקוחותיה את הפתרונות והשירותים
העסקיים המתקדמים ביותר בשוק הטלקום.
בואו והצטרפו לחברה בינלאומית אשר מעסיקה יותר מ –  24,000עובדים ומשפיעה על מיליוני
אנשים ברחבי העולם.
הידע ,הניסיון ,הגודל והפיזור הגלובלי שלנו (לקוחותינו נמצאים ביותר מ 60-מדינות בעולם) אלה
הם הגורמים המאפשרים לנו להציע לך בסיס נרחב ומשמעותי לגדילה ,התפתחות ולמידה של
דברים חדשים מידי יום.
אתרי החברה :רעננה ,חיפה ,נצרת ,שדרות
קהל היעד:

משלוח קורות חיים אל:

הנדסת תעשייה וניהול ,הנדסת תכנה (תואר ראשון ושני),
הנדסת מערכות מידע
סטודנטים בשנת הלימודים האחרונה (מסיימים בקיץ הנוכחי)
בוגרים עד  2שנות ניסיון
בוגרים ותיקים עם  3שנות ניסיון ומעלה
recruitingdepartment@amdocs.com
www.amdocs.com
http://on.fb.me/1QjO45S
https://www.linkedin.com/company/amdocs

תגיעו מוכנים לריאיון עבודה
אספו רקע אודות החברה ולמדו פרטים בסיסיים עליה
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פלקס
פלקס הינה חברה גלובאלית המתמחה בשירותי פיתוח ,תפעול וייצור בעיקר בעולם
האלקטרוניקה .החברה מספקת שירותי תכנון ,העברה מפיתוח לייצור ,תפעול ,רכש לוגיסטיקה
וייצור עבור חברות הייטק מובילות בארץ ובעולם .תחומי ההתמחות העיקריים הינם :מערכות
מחשוב ,מערכות תקשורת ,מערכות ביטחוניות ועוד .בפלקס מועסקים כ 200,000 -עובדים
ברחבי העולם ובישראל כ 3,500 -עובדים בארבעה אתרים :מגדל העמק ,יבנה ,אופקים וחיפה.
הנדסת תעשייה וניהול
קהל היעד:
סטודנטים  -שנה ד’ (מסיימים בלבד)
סטאז’רים
בוגרים
Lior.Roznak@flextronics.com
משלוח קורות חיים אל:
משרות נדרשות לדוגמה :ניהול פרויקטים ,פלניניג ,הנדסת יצור ,הנדסת איכות ,רכש ועוד.
www.flextronics.com
www.facebook.com/pages/Flextronics-Israel/149793051858467
www.linkedin.com/company/flextronics

רפאל  -מערכות לחימה מתקדמות בע”מ
רפאל -מערכות לחימה מתקדמות בע”מ ,מפתחת ומייצרת אמצעי לחימה מהמתקדמים ביותר
לצה”ל ולמערכת הביטחון תוך ביסוס חוסנה הכלכלי בפעילות בשוק הבינלאומי.
רפאל פועלת כחברה גלובלית תוך פיתוח טכנולוגיות ומוצרים באוויר ,בים ,ביבשה ,בחלל ובסייבר,
המשווקים ונמכרים ללקוחות בארץ ובעולם.
		 הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ,הנדסת תעשייה וניהול,
קהל היעד:
		 הנדסת מכונות ,הנדסת תכנה ,הנדסת מערכות מידע
סטודנטים  -שנים ב’ ,ג׳ (למשרות סטודנט :יתרת לימודים של
		
			 שנתיים לפחות ,נכונות ויכולת לעבוד  20שעות שבועיות)
סטודנטים  -שנה ד׳ (מסיימים בלבד)
		
בוגרים
		
קישור לאתר משרותhttp://career.rafael.co.il 		:
www.rafael.co.il

		

http://on.fb.me/1QUSluc
http://linkd.in/1GaU10X
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צופן מרכזי טכנולוגיה עילית
צופן מרכזי טכנולוגיה עילית הוא ארגון שהוקם על ידי יהודים וערבים במטרה לקדם את
האינטגרציה של אזרחי ישראל הערבים לתוך תעשיית ההייטק הישראלית וליצור מקומות עבודה
בהייטק ביישובים ערבים .החזון שלנו הוא אינטגרציה מלאה של אזרחי ישראל הערבים לתוך
תעשיית ההייטק ועולם חברות הסטארט-אפ בישראל .הפעילות של צופן מתחלקת למספר
פרויקטים .1 :הכשרות מקצועיות בתחום הפיתוח ,שמטרתן הכנת המועמד לקראת ההשתלבות
בתעשיית ההייטק  .2תכנית המנטורים  .3תכניות סטודנטים בתוך מוסדות לימוד המובילים
בתחום ההנדסה  .4מסלול השמות ישירות למועמדים.
צופן עובדת עם הקהילה הערבית בישראל וכן עם בעלי עניין מהשלטון המקומי ,הממשלה
והמגזר הפרטי כדי .1 :להוסיף אלפי משרות של ערבים אזרחי ישראל למגזר ההייטק בישראל.
 .2לסייע בהקמה של מרכזי הייטק ביישובים ערבים .פעילותה של צופן תביא לפיתוח כלכלי
בר קיימא שייטיב עם יישובים ערבים ועם תושביהם ,ובסופו של דבר יהפוך את ישראל לחברה
צודקת ושוויונית יותר.
קהל היעד:
משלוח קורות חיים אל:

הנדסת תכנה ,הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ,הנדסת מערכות מידע
סטודנטים מהחברה הערבית שנים ב’ ,ג’ ,ד’
בוגרים
info@tsofen.org
www.tsofen.org
www.facebook.com/tsofentech
http://bit.ly/1nfR6Od

קורות חיים
טרם שליחתכם את קורות החיים – בצעו הגהה של
“מיליון דולר”
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CodeValue
 CodeValueהינה חברת פיתוח תכנה ,המובילה בשירותי תכנה וביצוע פרויקטים ,באמצעות בניית
הגשר בין טכנולוגיות חדשניות וצרכים עסקיים ספציפיים ,תוך הענקת חוויית משתמש ברמה
הגבוהה ביותר CodeValue .מבצעת בהצלחה פרויקטי פיתוח תכנה במגוון פלטפורמות ומספקת
ייעוץ תכנה ופיתוח המותאם לצרכי הלקוח CodeValue .מתמקדת במספר נושאים מרכזיים
בעולם התכנה ,ביניהם  ALMו  ,DevOpsמחשוב ענן ,עולם ההתקנים הניידים ,מענה אחיד וכולל
לשווקי ה ,UI/UX-פיתוח מערכות מידע ,מגוון רחב של קורסים והדרכות ,ארכיטקטורת תכנה
ועוד.
הנדסת תכנה ,הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ,הנדסת תעשייה וניהול
קהל היעד:
סטודנטים  -שנה ד׳ ,סמסטר אחרון
בוגרים
משרות נדרשות לדוגמה CodeValue :פותחת מחזור נוסף של קורס ה  .Netהמיועד להכשיר 		
אתכם לתפקיד מפתח  .Netאצלנו בחברה .ניסיון ב  - #Cיתרון.
http://training16.codevalue.net
קישור לאתר משרות:
codecollege@codevalue.net
משלוח קורות חיים אל:
www.codevalue.net

תדיעד TDC
TDC (Tadiad Development Center), located at the north of Israel, near Nahariyya, active since
November 2004, employs about 100 software engineers who work on most exciting projects
in the cutting-edge of technology. Some of our customers include: IBM research lab in Haifa,
Verint, XIV and more.

קהל היעד:

משלוח קורות חיים אל:

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ,הנדסת תכנה ,הנדסת מערכות מידע,
מתמטיקה שימושית
סטודנטים  -שנה ד׳ ,סמסטר אחרון
בוגרים
tdc-hr@tadiad.co.il
www.sysnet-group.co.il/tadiad
http://bit.ly/1FyhY39
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רכבת ישראל
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 מסילות ברזל ,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  - 3,200עובדים
ופרוסה מנהריה ועד צפע-צין (ליד דימונה).
לוגו  +סלוגן CMYK -

קהל היעד:
קישור לאתר משרות:
אתרי החברה:

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

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ,הנדסת תעשייה וניהול ,הנדסת מכונות
סטודנטים  -שנים ג’ ,ד’
בוגרים
( www.rail.co.ilלשונית דרושים)
כל הארץ (מתחמים עיקריים – חיפה/תל-אביב/לוד/באר שבע)
www.rail.co.il

קורן טק טכנולוגיות
קורן טק טכנולוגיות ,מהמובילות בתחומי מערכות שליטה ובקרה  ,C4Iמערכות
 HLS-HOMELEND SECURITYוסימולטורים .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.
הנדסת תכנה ,הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ,הנדסת מערכות מידע,
קהל היעד:
מתמטיקה שימושית
סטודנטים  -שנה ד’ (מסיימים בלבד)
בוגרים
משרות נדרשות לדוגמה :מהנדסי תכנה ,מהנדסי אלקטרוניקה ,אנשי בדיקות
jobs@korentec.co.il
משלוח קורות חיים אל:
www.korentec.co.il
http://on.fb.me/1WDg0DC
http://bit.ly/1T1gLsn
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Galil Software
A near-shore augmentation of your R&D and Professional Services teams Galil Software
is one of Israel’s leading providers of near-shore software R&D services, offering Israeli hi-tech
companies a true extension of their R&D / Professional Services teams. Since its founding
in 2008, Galil Software has successfully established a proven track record for increasing the
productivity and efficiency of R&D operations. Managed by hi-tech executives with experience in
running leading global organizations, together with about 200 software engineers - all graduates
of leading Israeli universities and colleges - Galil Software offers a wide range of services that
provide a compelling alternative to offshore or in-house operations.

:קהל היעד

 הנדסת מערכות מידע,הנדסת תכנה
) שנה ד’ (מסיימים בלבד- סטודנטים
בוגרים

Experienced C# developer. 2+ years of experience in C# Experience
in Web Development including HTML, JS,JQuery. Experience in
MVC development - a great advantage Experience in ORM
development - an advantage

jobs@galilsoftware.com

:משרות נדרשות לדוגמה

:משלוח קורות חיים אל

www.galilsoftware.com
http://on.fb.me/1SMH4lB
http://bit.ly/1QthQlO

היו מודעים לשפת הגוף שלכם
 צרו קשר, שבו זקוף,השתדלו להיות נינוחים ורגועים
 דברו בקול רם,עין עם המראיין במהלך כל הריאיון
ובביטחון
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טבע נאות
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:
משלוח קורות חיים אל:

הנדסת תעשייה וניהול ,הנדסת מכונות
סטודנטים  -שנים ג’ ,ד’
סטאז’רים
sivans@teva-naot.co.il
www.tevanaot.co.il

Real Time Group

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:

משלוח קורות חיים אל:

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ,הנדסת ביוטכנולוגיה ,הנדסת תכנה,
מתמטיקה שימושית ,הנדסה אופטית
סטודנטים  -שנים ג’ ,ד’
סטאז’רים
בוגרים
jobs@rt-ed.co.il
www.rt-ed.co.il
http://on.fb.me/1SMG7tD
http://bit.ly/1Vz2znZ
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Carl Zeiss SMS Ltd
The Semiconductor Metrology Systems (SMS) strategic business unit of ZEISS is a leading supplier of both metrology and manufacturing equipment for the global Semiconductor
Industry. SMS focuses on a key component in the semiconductor manufacturing process, the
photomask. Core expertise in light and electron optics, complemented by a pioneering femtosecond laser technology form the foundation of a product portfolio comprising in-die metrology, actinic qualification, repair, and tuning of photomasks. ZEISS Semiconductor Metrology
Systems (SMS) is a close partner of the semiconductor industry. The dense global sales and
service network enables us to meet the challenging requirements of our customers. The SMS
is headquartered in Jena with additional sites in Rossdorf near Darmstadt, Oberkochen and
Karmiel - Israel. The global setup ensures fast response times and customer proximity.

 הנדסת תעשייה וניהול, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה,הנדסת תכנה
 סמסטר אחרון, שנה ד׳- סטודנטים
בוגרים

Application Engineer, System Engineer, Optic Engineering
Mechanichal Engineer, Software Developer, Service Engineer

rital.ben-porat@zeiss.com

www.zeiss.com/sms
http://on.fb.me/1pqYb0i

הבהירו למראיין שאתם
רוצים את התפקיד
 התאמה לתחום,הדגישו נושאים כמו האתגר המקצועי
 רצון להשתייך לגוף מסוים, עניין,הלימוד
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:קהל היעד
:משרות נדרשות לדוגמה
:משלוח קורות חיים אל

Alpha Omega
Alpha Omega “AO” is a medical device company and a leading manufacturer of Microelectrode
Recording equipment for Neurosurgery and Neuroscience research. AO product lines include
several FDA, CE and CFDA approved medical devices for use in functional neurosurgery as well
as a complete line of research equipment for neuroscience labs.

קהל היעד:
משלוח קורות חיים אל:

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ,הנדסת מכונות ,הנדסת תכנה
סטודנטים  -שנים ג’ ,ד’
בוגרים
hr@alphaomega-eng.com
www.alphaomega-eng.com
http://linkd.in/1EM28iu

One1
 One1הינה קבוצת ה IT-מהמובילות והגדולות ביותר בישראל! חברה ציבורית עם מחזור שנתי
מעל  1מיליארד  .₪בקבוצה עובדים למעלה מ  3500 -עובדים מומחים בתחומם ביניהם,
בעלי ניסיון ומוניטין מקצועי המבוסס על מאות שעות אדם בביצוע מגוון פרויקטים .החברה
מעניקה פתרונות מחשוב מקצה לקצה ( ,)One1 in A Boxהחל מתשתיות חומרה ועד פתרונות
תכנה One1 .מספקת פתרונות מקצועיים במגוון תחומים עבור  1500לקוחות ממגזרי המשק
השונים :בנקאות ופיננסים ,הייטק ,אנרגיה ותשתיות ,חינוך ,תעשייה ,טלקום ,מדיה ,תיירות,
מגזר ציבורי ועוד .מוזמנים לשלוח קורות חיים ולקבל הצעות עבודה חמות של משרות
טכנולוגיות מעניינות הן אתנו בחברה והן אצל מגוון לקוחותינו :חברות הייטק מבוקשות ,סטארט-
אפים מצליחים ,חברות ביטחוניות בחזית הטכנולוגית ,מוסדות פיננסיים ומשרדי ממשלה.
קהל היעד:
			
			
			
משלוח קורות חיים אל:
		
משרות נדרשות לדוגמה:
			

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ,הנדסת תעשייה וניהול,
הנדסת תכנה ,הנדסת מערכות מידע
סטודנטים  -שנה ד’ ,סמסטר אחרון
בוגרים
jobs1@one1.co.il
מהנדס/ת בדיקות ושילובים ,בודק/ת בסביבת ,REAL TIME
בודק/ת תכנה QA ,ולדיציה ,ר”צ ולידציה

Link to Tomigo: http://bit.ly/one1jobs

www.one1.co.il

https://www.facebook.com/pages/One1/191738784196490
http://bit.ly/1Yqnewa
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סנמינה מערכות רפואיות בע"מ
סנמינה מעלות הינו מפעל המהווה חלק מתאגיד בינלאומי ובבעלות אמריקאית 70 .מפעלים
פועלים ברחבי העולם וכ 45,000 -עובדים מועסקים בחברה .המטה יושב בסן חוזה ,קליפורניה.
המפעל בישראל מונה כיום  520עובדים ,בעל מחזור מכירות שנתי של כ 150 -מיליון דולר ומייצר
מערכות רפואיות במיקור חוץ לחברות הייטק שונות.
הארגון עבר במהלך השנים שינויים גדולים .בבסיסו הוא חטיבת הייצור של חברת אלסינט
לשעבר .בשנת  1998נמכרו המוצרים של אלסינט למספר חברות וחטיבת הייצור הפכה לחברה
עצמאית “אלסינט פתרונות תעשייתיים” שהתפתחה לארגון שנותן שירותי מיקור חוץ בתחום
הייצור .לקוחות הארגון הן חברות הייטק אשר מעוניינות להוציא את הייצור שלהן למיקור חוץ.
הארגון יודע לתת שירות ב Turn Key-מלא ללקוחותיו .בשנת  2003רכשה חברת “סנמינה”
האמריקאית את “אלסינט פתרונות תעשייתיים” .אין לארגון מוצר משלו ,המוצרים מפותחים ע”י
הלקוחות ומיוצרים במעלות-תרשיחא ,אם בצורה בלעדית ואם כחלק ממערך יצרנים רחב יותר
המשרת את אותו לקוח.
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ,הנדסת תעשייה וניהול,
קהל היעד:
הנדסת מכונות ,הנדסה אופטית
סטודנטים  -שנים ב’ ,ג’ (עם יתרת לימודים של שנה וחצי)
סטודנטים  -שנה ד’ (מסיימים בלבד)
בוגרים
yarid_sanmina@talent-sys.com
משלוח קורות חיים אל:
משרות נדרשות לדוגמה :מהנדסי מערכת  -ליווי מוצר בפן ההנדסי החל משלב המעבר 		
מפיתוח לייצור ועד המוצר המוגמר.
אנשי תכנון חומר  -אחריות על תכנון החומר בקו הייצור /ההרכבה.
מהנדסי איכות  -ליווי המוצר בפן הנדסת האיכות ,בניית תהליכי 		
איכות ותהליכי שיפור.
www.sanmina.com
facebook.com/SanminaCorp
http://linkd.in/1zAQ5QY

ריאיון העבודה
היו מנומסים ואדיבים ושמורו על מרחבו האישי
של המראיין
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אמרל בע"מ
חברת בת של רפאל המספקת שירותים מקצועיים משלימים לתעשייה הביטחונית .החברה
מונה כ 300 -עובדים ,משרדי החברה נמצאים בתל אביב אך עיקר עבודתנו היא בשטח של
חצר רפאל באזור הצפון .לחברה  5תחומי עיסוק עיקריים :פיתוח הדרכה וכתיבה טכנית ,שירותי
הנדסה ,הטמעה ואחזקת מערכות ביטחוניות ,הפעלת סימולאטורים לדימוי מצבי אמת ותחום
שעוסק בניסויי שטח מסווגים .החברה בצמיחה ועל בסיס יומיומי נכנסים פרויקטים ארוכי טווח
מגוונים ומרתקים.
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ,הנדסת מכונות ,הנדסת תכנה
קהל היעד:
סטודנטים  -שנה ד’
בוגרים
jobs@amarel.net
משלוח קורות חיים אל:
משרות נדרשות לדוגמה :מהנדס אוטומציה  ,CVIארכיטקט אבטחת מידע וסייבר
 ,Linux embdded engineerמהנדס תכנה לפיתוח סימולציות

		

www.amarel.net
www.facebook.com/Amarel.LTD
www.linkedin.com/company/amarel

Optima Design Automation
אופטימה דיזיין אוטומיישן היינה סטארט-אפ מתמחה בתחום ה EDA -שפיתח טכנולוגיה
ייחודית ופורצת דרך אשר מאפשרת למתכנני שבבים אלקטרונים לוודא את בטיחות ואמינות
השבבים הקריטיים שלהם .דבר זה דרוש בעיקר לשבבים המשמשים בתחומים רגישים
כמו תעשיית הרכב (כגון בלמים חכמים ,מערכות סיוע לנהג ובעתיד המכונית האוטומטית)
ומערכות לשימוש במטוסים וחלליות .הטכנולוגיה הייחודית שלנו מאפשרת למתכנני שבבים
אלו לתכננם כך שיהיו אמינים במיוחד ללא תוספת לעלויות הפיתוח והיצור ,וכך מאפשרים
להם לעמוד בדרישות תקן הבטיחות הבינלאומי  ISO-26262שמיועד לשבבים לתעשיית הרכב.
אופטימה דיזיין אוטומיישן ממוקמת בבירת הגליל בעיר נצרת ומחפשת מהנדסים וסטודנטים
שרוצים להצטרף למשפחה ולהצלחה.
קהל היעד:

משלוח קורות חיים אל:
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הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ,הנדסת תכנה
סטודנטים  -שנים ג’ ,ד’
סטאז’רים
בוגרים
www.optima-da.com
jobs@optima-da.com
http://bit.ly/1OpJXAW

		

מגשימים
מדינת ישראל מהווה כר פורה לצמיחה של חברות הזנק ,חממות טכנולוגיות ומרכזי פיתוח של
חברות בינלאומיות בתעשייה עתירת הידע ,במגוון תחומים המשנים את פני העולם .זהו מקור
לגאווה לאומית לכולנו .כדי לשמור על יתרונה התחרותי של ישראל בזירה זו אנו חייבים לאתר
ולהכשיר את האנשים הטובים ביותר .תכנית הסייבר הלאומית “מגשימים” ותכנית הבת “ניצני
מגשימים” ,ביחד עם תכנית “גבהים” ,נולדו כמענה לצורך הזה .התכניות מיועדות לטפח דור
חדש של בני נוער מוכשרים ,בעלי כושר למידה גבוה וידע רב בתחום המחשבים ,שיחזקו את
מערך המחשבים והמודיעין של צה”ל ויזניקו קדימה את תעשיית ההיי-טק הישראלית .יש לנו את
הזכות להוביל מיזם רב אתגרים זה שיתרום רבות למדינת ישראל ואנו מזמינים אתכם להצטרף
ולהכשיר את דור המחר של ישראל!
מחפשים אתגר אמיתי? מצוינות טכנולוגית ושליחות חברתית? בואו להוביל איתנו...
המרכז לחינוך סייבר שמאגד את התכניות המובילות בישראל לחינוך סייבר “מגשימים”
ו“ -גבהים” ומופעל ע”י משרד הביטחון וקרן רש”י דרושים מדריכים/ות עם ידע באחד או יותר
מהתחומים הבאים :מבוא לתכנות ב ,Cרשתות ותכנות רשתות בפיתון ,מבנה המחשב ואסמבלי,
תכנות מתקדם ב ,++Cליווי פיתוח פרויקט.
התפקיד כולל הדרכה טכנולוגית ,ליווי וחניכה קבוצה קטנה וקבועה של תלמידים מחויבים
ומצטיינים במשך שנת הלימודים הבאה.
העבודה מתבצעת באיזורים הבאים:
צפון :מכללת אורנים ,עכו ,כרמיאל ,קריות ,כנרת ,תל חי ,עפולה ,בית ג’ן
דרום :באר שבע ,אשקלון ,אשדוד ,מכללת ספיר ,ירוחם
אזור ירושלים :ירושלים ,בית שמש ,מטה יהודה ,גוש עציון ,מעלה אדומים
אזור מרכז :חולון ,בת ים ,רמלה ,לוד ,נתניה ,חדרה ,פרדס חנה-כרכור ,מועצה אזורית מנשה,
תל אביב
קהל היעד:

משלוח קורות חיים אל:

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ,הנדסת תכנה ,הנדסת מערכות 		
מידע ,מתמטיקה שימושית
סטודנטים  -שנה ב’ ג ’,ד’
בוגרים
jobs@cyber.org.il

www.magshimim.net
https://www.facebook.com/Magshimim

21

ישקר בע”מ
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 תחומים 99% ,מתוצרתה מיועד ליצוא .באתרי החברה בצפון הארץ מועסקים קרוב ל
 3000עובדים 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.
קהל היעד:
משלוח קורות חיים אל:

הנדסת מכונות
סטאז’רים
hr@iscar.co.il
www.iscar.co.il
www.facebook.com/IscarCuttingTools?fref=nfI
scarCuttingTools?fref=nf

היו עניינים וערנים
הישארו קשובים למראיין – הבחינו בין עיקר לטפל,
הימנעו מהצפה במידע לא רלוונטי ,התמקד במסרים
שחשוב לכם להעביר
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Enzymotec
Enzymotec develops and manufactures nutritional ingredients and medical foods,
driven by a deep core of cutting-edge, proprietary technologies. Since its establishment in
1998, the company has enjoyed accelerated growth, generating impressive sales worldwide,
by launching a diverse portfolio of innovative products. Our two business segments leverage
our lipid-related expertise: Nutrition and Pharma. Enzymotec’s diverse range of products span
the entire human life-cycle - from infancy to old age, providing key ingredients for use in infant
formula and nutritional supplements, as well as branded medical foods. Enzymotec’s multidisciplinary team, including scientists, engineers and business development professionals,
have an outstanding track-record in turning advanced lipid science into commercially attractive,
nutritional solutions, constantly enriching our unique cluster of technology and expertise.
What We Do We develop clinically-validated products including bio-functional, lipid-based
compounds that address a wide spectrum of growing consumer demands, such as optimal
development, supplementation for nutritional deficiencies and needs, and the management of
medical disorders and diseases. The comprehensive solutions we develop and manufacture are
sold to major consumer companies through our global sales and marketing infrastructure. How
We Do It We employ proprietary technologies to modify lipids harvested from natural sources,
transforming these raw materials into unique and clinically-proven lipid based products. These
products are familiar to the human body and possess beneficial secondary characteristics, such
as extended shelf life and improved scent or taste profile.
R&D Center and Production Site - Kfar Baruch, Sagi 2000 Industrial Park.

הנדסת ביוטכנולוגיה
’ ד,’ ג,’ שנים ב- סטודנטים
סטאז’רים
בוגרים
jobs@enzymotec.com
 סטודנטים להנדסת,QC  לבורנטים למעבדת,סטאז’רים
 עוזרי מחקר,ביוטכנולוגיה

www.enzymotec.com
http://bit.ly/1Q5bZDU
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:קהל היעד

:משלוח קורות חיים אל
:משרות נדרשות לדוגמה

מספנות ישראל
מספנות ישראל נוסדו בשנת  1959במפרץ חיפה כחברה ממשלתית המתמחה בתכנון ,בנייה
ותיקון כלי שייט צבאיים ואזרחיים בארץ ובעולם .החברה הופרטה בשנת  1995ומעסיקה כיום
למעלה מ  400עובדים מתוכם  35מהנדסי מכונות.
תחומי הפעילות העיקריים של החברה:
• פיתוח ,תכנון ,בנייה ,אחזקה ,תיקון והסבת כלי שייט צבאיים ואזרחיים-ספינות טילים מדגם
				
“סער  ”4ו”סער  ,”4.5ספינות תותחים להגנת חופים ומתקנים ימיים,
ספינות סיור מהירות “שלדג” ,גוררות ,דוברות ,אוניות מטען ומבדוקים.
• ייצור והקמת קונסטרוקציות פלדה גדולות ומורכבות לתחנות כח ,מתקני התפלה ותשתיות
לנמלי ים ותעופה ,עגורני נמל ומנופי מכולות.
• ייצור ובדיקת מערכות צנרת גז בלחץ גבוה ומתקנים לשימוש בגז טבעי ,שרותי חוף ותמיכה
לוגיסטית בפעילות קידוח והפקת גז.
• תמיכה בפעילות חברות בנות :נמל מספנות ישראל וחברת  Cimentלייבוא והפצת מלט.
לקוחות החברה
מגזר ימי :משרד הביטחון -חיל הים • משרד התחבורה – נמל חדרה • ציים זרים בעולם • חברת
נמלי ישראל • חברת חשמל • קצא”א  IDEמגזר יבשתי :פרויקטים תעשייתיים וגז • רשות שדות
התעופה לישראל • הנדסת התפלה חברת נמלי ישראל • מפעלי ים המלח • חברת חשמל •
אפקון תעשיות Noble Energy, IncIDE • Kocks Krane Gmbh • Kone Cranes
קהל היעד:
משלוח קורות חיים אל:

הנדסת מכונות ,הנדסת תעשייה וניהול
סטודנטים  -שנים ג׳ ,ד’
סטאז’רים
israelshipyards_Referral@Talent-sys.com
www.israel-shipyards.com/about.asp

מה ללבוש לריאיון?
לריאיון יש להופיע בצורה נקייה ומסודרת .הלבוש צריך
להיות סולידי ומכובד
[נסו לברר אודות נורמות הלבוש במקום והתאימו את עצמכם]
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אלפנאר  -לקידום תעסוקת ערבים בישראל

(מפעילת מרכזי ריאן)

שילוב עובדים מהחברה הערבית בתעשייה בישראל נחשב לאחד ממנועי הצמיחה המשמעותיים
של המשק הישראלי .שיעור ההשתתפות בקרב האוכלוסייה הערבית בכח העבודה בישראל
הינו נמוך משמעותית משיעור ההשתתפות של האוכלוסייה היהודית .הדבר ניכר במיוחד
באוכלוסיית הנשים הערביות ובמידה מועטה יותר בקרב הגברים וגם בקרב אקדמאים למרות
גידול משמעותי במספר הערבים האקדמאים ויחסית לפוטנציאל הטמון באוכלוסייה זו.
בכדי להתמודד עם האתגר חברו יחד חברת אלפנאר ,משרד הכלכלה ,משרד ראש הממשלה
והג’וינט להקמת תשתית של  21מרכזי הכוון תעסוקתי ,הנקראים “ריאן” ,ביישובי החברה
הערבית ברחבי הארץ .המרכזים פועלים להכוונה ,הכשרה ,והשמה של עובדים מהחברה
הערבית בעסקים בישראל .החברה הוקמה מתוך החברה הערבית ולמען החברה הערבית
ומעסיקה היום מעל  230עובדים מקצועיים בתחום פיתוח כח אדם והשמה .המרכזים ביחד עם
שלוחותיהם ,פועלים בכ 70-ישובים ערבים ברחבי הארץ דבר המאפשר להם גישה ישירה ובלתי
אמצעית לאוכלוסייה הערבית.
אלפנאר מובילה פיתוח והעצמת כוח העבודה בחברה הערבית בכדי לשלבו ולקדמו כלכלית,
באמצעות הקניית כלים ומשאבים חיוניים לעבודה ,במטרה לפתח קריירה שתאפשר פרנסה
מכובדת ובטוחה .מצד שני ,החברה בונה קשרים משמעותיים ועובדת עם התעשייה בישראל
בכדי לפרק חסמים וליצור הזדמנויות עבודה חדשות וברות קיימא עם הקהילה העסקית.
חשוב לציין כי כלל השירותים הניתנים על ידי אלפנאר ,מוצעים ללא עלות הן למשתתפים והן
למעסיקים.
שרותי אלפנאר למשתתף כוללים • :הכוון וליווי תעסוקתי • השלמת השכלה מכוונת תעסוקה •
הכשרות מקצועיות • ליווי לאחר השמה לשם התמדה • קידום בעבודה • הכוון והפניה לגורמים
העוסקים ביזמות עסקית • הפניה ועזרה באמצעות שירותים תומכים :מעונות יום ,הסעות וכו’.
אלפנאר עובדת עם כ 700-מעסיקים בכל הענפים בכל בארץ • .כ 14,000-איש הושמו בעבודה,
כ 55%-מתוכם נשים • .כ 3500-משתתפים עברו הכשרות מקצועיות 74% .מתוכם מועסקים.
לאלפנאר קשר בלתי אמצעי עם אוכלוסיית החברה הערבית והבנה מעמיקה של הפרט ,יכולותיו
וכישוריו .החל מהקמתה השיגה אלפנאר תוצאות מרשימות הנובעות מיתרונות אלו ומהקשר
ההדוק אותו פיתחה עם מגוון מעסיקים בתעשיות שונות .החברה ממשיכה להתפתח ופונה
למעסיקים נוספים כדי ללמוד על הצרכים הספציפיים שלהם וכיצד ניתן לענות על צרכים אלו
באמצעות כח עבודה מוכשר מהחברה הערבית.
קהל היעד:
משלוח קורות חיים אל:

כלל המחלקות להנדסה ,מתמטיקה שימושית				
סטודנטים
בוגרים
haneen.l@ec4u.org.il
www.alfanar.org.il
http://on.fb.me/1RjqLGS
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רשימות
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דרכים לחיפוש עבודה
קשרים אישיים ורישות חברתי
1 .1מרבית הבוגרים והסטודנטים מוצאים כיום משרה בשיטת "חבר מביא חבר".
היעזר במכרים וחברים וצייד אותם בקורות חיים מעודכנים .בקש מהם 		
להמליץ עליך למשרות בארגונים בהם ברצונך להשתלב.
2 .2מיתוג עצמי ברשתות החברתיות ובעיקר בLinkedIn -
פנייה יזומה לחברות
פנייה ישירה באמצעות אתרי אינטרנט של חברות מובילות במשק
כיצד מאתרים חברות?
1 .1חיפוש ברשת לפי מילות מפתח ,כגון :דרוש בוגר הנדסה אופטית ,משרות		
למהנדסי מכונות ,חברות תכנה
2 .2חיפוש במאגרי מידע ,למשל:
•( http://www.rapidjob.info/index.htmחברות הי-טק מבוסס מיקום גיאוגרפי)
•( www.matimop.org.ilמרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח)
דגשים:
•עדיף להגיש מועמדות למשרה מסוימת ולא מועמדות כללית
•לא מומלץ לגשת ליותר ממשרה אחת באותה חברה
פנייה לחברות השמה
מומלץ לשלוח קורות חיים באמצעות אתרי האינטרנט של חברות ההשמה.
יש לוודא בשיחת טלפון קבלת קורות החיים מול רכזי הגיוס האחראים על התחום
הרלוונטי עבורכם (סטודנטים/בוגרים ,חמרה ,מכונות ,תכנה וכו') ולנהל קשר שוטף
עמם.
אתרי חיפוש עבודה באינטרנט
המשרות המוצעות באתרים אלה ,ברובן לבעלי ניסיון.
דוגמאות:
| www.alljobs.co.il | www.jobnet.co.il | www.drushim.co.il
www.jobs-index.co.il | http://il.indeed.com
ירידי תעסוקה
ירידי תעסוקה מהווים הזדמנות להיכרות הדדית בין המעסיקים ,המגיעים לאתר
מועמדים מתאימים ,לבין סטודנטים ובוגרים ,הנחשפים לפעילותן של החברות
המובילות וכן למשרות נדרשות.
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המרכז לפיתוח קריירה דקנט הסטודנטים

התקדמות
מימוש
שאיפות
מוכנות

השגים
ייעוץ

הכוונה

קריירה

הצלחה
התפתחות
החלטות

