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יריד תעסוקה 28.5.19
EM יום שלישי, כ”ג באייר תשע”ט, 14:30-11:30 | בניין

ההצלחה שלך היא המטרה שלנו!
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ברוכים הבאים ליריד התעסוקה לשנת 2018  

 

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 

ביריד, לצד ארגונים המגיעים 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 עבורכם 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 

גשר עבורכם לבחינת כיווני תעסוקה עתידיים ואפשרות להגשמת השאיפות לצמיחה והתפתחות 

בתחום הקריירה.

בהצלחה לכל באי היריד!

בברכה,

ד”ר אורנה מילר

www.braude.ac.il/dean/careerדקנית הסטודנטים

www.facebook.com/Braude.Career

career@braude.ac.il@

http://www.braude.ac.il/dean/career
http://www.facebook.com/Braude.Career
mailto:career@braude.ac.il


רפאל- מערכות לחימה מתקדמות בע”מ, מפתחת ומייצרת אמצעי לחימה מהמתקדמים ביותר לצה”ל 
ולמערכת הביטחון תוך ביסוס חוסנה הכלכלי בפעילות בשוק הבינלאומי.

ובסייבר,  בחלל  ביבשה,  בים,  באוויר,  ומוצרים  טכנולוגיות  פיתוח  תוך  גלובלית  כחברה  פועלת  רפאל 
המשווקים ונמכרים ללקוחות בארץ ובעולם.

 
קהל היעד: סטודנטים סמסטר 4 ומעלה, בוגרים

jobs@rafael.co.il

career.rafael.co.il

Rafael advanced defense systems
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	Who We Are
We’re at the nexus of electron and photon optics, sensor technology and artificial 
intelligence. From raw wafer to next-gen chip to world-altering idea, we help enable 
what’s next.
 What We Make
We develop and manufacture process-control and process-enabling solutions that 
accelerate tomorrow’s electronic devices.
 How We Do It
We inhabit two worlds: one that’s nanometers in scale and one that’s global. This micro 
and macro view gives us a unique perspective. We see electrons wave and industries 
transform. When you put deep science together with optimism, big things happen.

  
קהל היעד: סטודנטים סמסטר 5 ומעלה, בוגרים

academic@kla.com

www.kla.com

www.linkedin.com/company/klacorp

 ,TDK Corporation   הינה חברת אלקטרוניקה המשתייכת לחטיבת ספקי הכוח של תאגיד TDK-Lambda
שהינו אחד מתאגידי האלקטרוניקה הגדולים בעולם.

החברה, שהינה מובילה עולמית בתחומה וממוקמת בכרמיאל, עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק ספקי כוח 
יישומים ואפליקציות המשמשים את התעשייה העולמית בתחומי הרפואה,  מתוכנתים למגוון רחב של 

התקשורת וכן לשימושים צבאיים, מעבדתיים וציודי בדיקה.
החברה הוקמה בישראל בשנת 1979 וכיום מעסיקה כ- 260 עובדים, מתוכם כ- 240 במפעל בכרמיאל 

וכ- 20 באתר המכירות במרכז הארץ. 
 

קהל היעד: סטודנטים סמסטר 5 ומעלה, בוגרים

HR@TDK-Lambda.co.il

www.tdk-lambda.co.il

www.linkedin.com/company/tdk-lambda-israel

mailto:jobs@rafael.co.il
http://career.rafael.co.il
mailto:academic@kla.com
http://www.kla.com
http://www.linkedin.com/company/klacorp
http://HR@TDK-Lambda.co.il
http://www.tdk-lambda.co.il
http://www.linkedin.com/company/tdk-lambda-israel


BMC helps customers run and reinvent their businesses in the digital age by tackling their 
IT management challenges, championing their innovation, and celebrating their success.
Every BMC employee has the potential to have a tremendous impact on customer 
success—and when customers thrive, we all do.
BMC offers bold and fearless career-seekers like you the opportunity to expand your skills, 
your network, and your horizons as you work to enable customer growth and innovation 
every day. You will be surrounded by peers who inspire you, drive you, support you, 
and make you laugh out loud, in an environment that fosters individuality, respect, and 
personal ambition.

 

iljobs@bmc.com

www.bmc.com

www.linkedin.com/company/bmc-software

מעבר לכך – אנחנו חברה גלובלית שמונה 7000 עובדים בעולם, מתוכן 400 בארץ, שרובם בסניף שלנו 
בתל חי אבל יש גם סניף ברמת החייל

מפתחים מוצרים שעושים אופטימיזציה לתהליכים ולמערכות IT מורכבות.

קהל היעד: סטודנטים סמסטר אחרון, בוגרים
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Mellanox Technologies (NASDAQ: MLNX) is a leading supplier of end-to-end Ethernet and 
InfiniBand intelligent interconnect solutions and services for servers, storage, and hyper-
converged infrastructure. Mellanox intelligent interconnect solutions increase data center 
efficiency by providing the highest throughput and lowest latency, delivering data faster 
to applications and unlocking system performance. Mellanox offers a choice of high 
performance solutions: network and multicore processors, network adapters, switches, 
cables, software and silicon, that accelerate application runtime and maximize business 
results for a wide range of markets including high performance computing, enterprise data 
centers, Web 2.0, cloud, storage, network security, telecom and financial services.

 jobs.boards@mellanox.com

www.mellanox.com/careers

www.linkedin.com/company/mellanox-technologies

www.facebook.com/MellanoxCareers

 HLS-HOMELEND SECURITY מערכות ,C4I קורן טק טכנולוגיות, מהמובילות בתחומי מערכות שליטה ובקרה
וסימולטורים. קורן טק טכנולוגיות הוקמה בשנת 1988 ומציעה ידע נרחב בפיתוח מוצרים בפלטפורמות 
המערכות  עבור  וטכנולוגיים  עסקיים  פתרונות  מפתחת  החברה  הטכנולוגיה.  בחזית  פיתוח  ובסביבות 
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

jobs@korentec.co.il

jobs.korentec.co.il 

www.linkedin.com/company/korentec

קהל היעד: סטודנטים סמסטר 5 ומעלה, בוגרים

mailto:iljobs@bmc.com
http://www.bmc.com
http://www.linkedin.com/company/bmc-software
mailto:jobs.boards@mellanox.com
http://www.mellanox.com/careers
http://www.linkedin.com/company/mellanox-technologies
http://www.facebook.com/MellanoxCareers
mailto:jobs@korentec.co.il
http://jobs.korentec.co.il
http://www.linkedin.com/company/korentec
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קהל היעד: סטודנטים סמסטר 3-4

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 
 99% תחומים,  של  רחב  למגוון  חדשניים  ומוצרים  טכנולוגיות  בפיתוח  וידועה  בעולם  בתחום  הגדולות 
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.

* הנדסת מכונות - סטודנטים סמסטר 7 ומעלה, סטאז’, בוגרים קהל היעד: 
* הנדסת תכנה/ מערכות מידע – בוגרים           

                  * הנדסת תעשייה וניהול – סטודנטים סמסטר 7 ומעלה

hr@iscar.co.il

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

החברה  הביטחוניות.  בתעשיות  לפרויקטים  איכותיים  טכנולוגיים  פתרונות  מספקת   Dege.US חברת 
לצרכים  מענה  לתת  מנת  על  ביטחוניות,  חברות  יוצאי  ומנוסה  מקצועי  צוות  ע”י   2005 בשנת  הוקמה 

השונים לשוק הביטחוני והמסחרי.
דגל ממוקמת בקיבוץ יגור, מונה כ- 50 עובדים ומה שמוביל את החברה – אנשים ומקצועיות.

החברה מציעה פתרונות טכנולוגים מבוססים תכן מכני בשילוב עם יכולות ייצור בארץ, בהודו וארה”ב וכן 
נותנת מענה לצרכי הלקוחות השונים, על בסיס שרותי מיקור חוץ בתחום הטכנולוגי. 

קהל היעד: סטודנטים עם יתרת לימודים שנה וחצי-שנתיים, בוגרים

jobs@degel.us

www.degel.us  |  www.degel.us/career

www.linkedin.com/company/degel-us-ltd

rital.ben-porat@zeiss.com

www.zeiss.com

Carl Zeiss SMS GmbH 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 Barlev - Israel. The global 
setup ensures fast response times and customer proximity.

mailto:hr@iscar.co.il
http://www.iscar.co.il/jobs.aspx/countryid/34
http://Dege.US
mailto:jobs@degel.us
http://www.degel.us
http://www.degel.us/career
http://www.linkedin.com/company/degel-us-ltd
mailto:rital.ben-porat@zeiss.com
http://www.zeiss.com


סנמינה ישראל הינה חלק מתאגיד בינלאומי המונה כ- 75 סניפים ברחבי העולם, הפרושים על פני כ- 22 
מדינות ומתמחים בייצור במגוון תחומים כגון: אנרגיה סולרית, מחשוב, בקרה, פתרונות IT, ועוד.

בישראל קיימים שני סניפים של החברה, הממוקמים באיזור מעלות-תרשיחא. הפעילות בארץ עוסקת 
בעיקר במתן פתרונות ייצור ללקוחות בתחומי מערכות רפואיות ודפוס תעשייתי.

ניסיונה עתיר השנים של החברה בתחומי ההדמיה הרפואית, הדפוס התעשייתי ובתחום המוליכים למחצה, 
מאפשר לה לספק ללקוחותיה מכונות עתירות טכנולוגיה, הדורשות שילוב של מכניקה, אלקטרוניקה, 

אלקטרו-אופטיקה, חשמל, הידראוליקה ועוד.
עבודות מורכבות אלה דורשות רמה מקצועית חסרת פשרות תוך אינטגרציה מלאה של כל המערכות. 
ניסיונה רב השנים של החברה מאפשר לה לעשות את כל אלה בהצלחה – תוך עמידה בתקני האיכות 

המחמירים ביותר בעולם.

קהל היעד: סמסטר אחרון, בוגרים

batell.hod@sanmina.com

 www.sanmina.com

Sanmina Ma’alot

 

ולמעלה  עובדים   3000 ל-  מעל  עם  בישראל,  מהמובילות  המידע  מערכות  שירותי  חברת  הינה   Ness
מ- 500 לקוחות מכלל מגזרי התעשייה.

העובדים  מהיר.  בקצב  הצומחת  ויציבה,  גדולה  בחברה  עבודה  של  מהיתרונות  ליהנות  תוכל/י  אצלנו 
והחדשניים  המתקדמים  מהמעניינים,  משמעותיים  טכנולוגיים  בפרויקטים  מעורבים  שלנו  והעובדות 
איכות,  והבטחת  בדיקות   ,  DevOps תוכנה,  והנדסת  פיתוח  בתחומי  של תפקידים  רחב  במגוון  בשוק, 

הדרכה, תמיכה, רשתות ותשתיות, יישום ועוד.
 

קהל היעד: סטודנטים סמסטר 4 ומעלה, בוגרים
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הוקמה החברה  בישראל.  ערבים  תעסוקת  לקדם  שמטרתה  הציבור  לתועלת  חברה  היא  אלפנאר 
24 מרכזי “ריאן” להכוון תעסוקתי  ויד הנדיב. אלפנאר מפעילה כיום  2013 ביוזמה של ג’וינט ישראל  ב- 
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 18 המעוניין להשתלב בשוק העבודה, בין 

אם הוא אקדמאי או לא.

קהל היעד: סטודנטים סמסטר 4 ומעלה, סטאז’, בוגרים

nisreenhe@ec4u.org.il

www.alfanar.org.il

jobs2@ness-tech.co.il
נא לציין בכותרת יריד תעסוקה אורט בראודה
www.ness-tech.co.il/joinus

Ness Technologies | נס טכנולוגיות 

www.facebook.com/Work4Ness

ness_israel

mailto:batell.hod@sanmina.com
http://www.sanmina.com
mailto:nisreenhe@ec4u.org.il
http://www.alfanar.org.il
http://jobs2@ness-tech.co.il
http://www.ness-tech.co.il/joinus
http://www.facebook.com/Work4Ness


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 
ומהימנות  אפקטיביות  ליעילות,  הודות  בינלאומי  מוניטין  צברו  שלנו  הידניים  והמסננים  האוטומטיים 
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: סטודנטים סמסטר אחרון, סטאז’, בוגרים

amiad_cv@cvwebmail.com

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

www.linkedin.com/company/amiad-filtration-systems-ltd

guy.michal@il.nestle.com

www.osem.co.il

www.linkedin.com/in/guy-michal
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אסם הינה חברת המזון המובילה בענף המזון בישראל, בבעלות נסטלה– חברת המזון הגדולה בעולם. 
וכוללת את החברות הבנות- צבר, טבעול, בונזור, גלידות נסטלה  4500 עובדים  קבוצת אסם מונה כ- 

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 9 מפעלים ברחבי הארץ, בנוסף מפעלים בצ’כיה ובארה”ב. 

מטה הקבוצה והמרכז הלוגיסטי נמצאים באזור התעשייה חבל מודיעין מול העיר שוהם.
קבוצת אסם מזמינה אותך בכל עת להיכנס לאתר הדרושים שלנו ולעקוב אחר המשרות העדכניות

קהל היעד: סטודנטים סמסטר אחרון, בוגרים

בתכנון  המובילה  החברה  הינה  טאואר-ג’אז,  המותג  שם  תחת  הפועלת   בע”מ,  טאואר-סמיקונדקטור 
עיבוד  טכנולוגיות  של  רחב  במגוון  משולבים  מעגלים  ומייצרת  ייחודיות  אנלוגיות  בטכנולוגיות  שבבים 

המותאמות לצרכי הלקוח.
תכנון  מחזור  המאפשרת  ומובילה  חדשנית  תכנון  פלטפורמת  ללקוחותיה  מספקת  טאואר-ג’אז 
ליצרניות  פיתוח  ושירותי  לייצור  טכנולוגיה  העברת  שירותי  טאואר-ג’אז  מספקת  בנוסף,  ומדויק.  מהיר 

סמיקונדוקטור ולחברות שאין ברשותן מתקני ייצור וזקוקות להגדלת התפוקה. 
מתקני  שני  באמצעות  מתקדמים  ייצור  ותהליכי  פתרונות  של  רחב  טווח  ללקוחותיה  מספקת  החברה 

הייצור שלה בישראל, שני מתקני ייצור בארה”ב ושלושה מתקני ייצור ביפן.
www.tpsemico.com-ו www.towerjazz.com -למידע נוסף אנא בקרו ב

קהל היעד: סטודנטים סמסטר 4, סמסטר 5-6, בוגרים

academy@towersemi.com

www.towerjazz.com

www.linkedin.com/company/towerjazz-semiconductor

mailto:amiad_cv@cvwebmail.com
http://www.amiad.co.il
http://careers.amiad.com
http://www.linkedin.com/company/amiad-filtration-systems-ltd
mailto:guy.michal@il.nestle.com
http://www.osem.co.il
http://www.linkedin.com/in/guy-michal
http://www.tpsemico.com
http://www.towerjazz.com
mailto:academy@towersemi.com
http://www.towerjazz.com
http://www.linkedin.com/company/towerjazz-semiconductor


חברת הבונים, הממוקמת בכפר הנשיא, הינה יצרנית מובילה של ברזים כדוריים ומפעילים פניאומטיים 
הגבוהה,  מוצריה  באיכות  מוכרת  בינלאומי,  ממוניטין  נהנית  הבונים  העולמי.  בשוק  ניסיון  שנות   70 עם 
הגז  תעשיות  עבור  ייעודיים  פתרונות  וייצור  בפיתוח  מתמחה  החברה  ההנדסית.  ויכולתה  חדשנותה 
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. 
זורמים  על  ושליטה  בבקרה  היתר  בין  תעשיות,  של  רחב  במגוון  קשות  באפליקציות  משמשים  הברזים 
 )-264°C – 650°C(  קורוזיביים או אברזיביים או שילוב של השניים בתנאי קיצון שונים מבחינת טמפרטורה

ולחץ )ואקום תעשייתי ועד 420 בר(.

קהל היעד: סטודנטים סמסטר 5-6, סטאז’, בוגרים

נילית הינה חברה גלובאלית יצרנית אשר משווקת סיבי ניילון מסוג 6/6 לתעשיית הטקסטיל.
נוסדה לפניי למעלה מ- 40 שנה בישראל והפכה ליצרנית סיבי הניילון הגדולה ביותר העולם.

נילית מעסיקה כ- 1200 עובדים מתוכם כ- 700 עובדים באתר במגדל העמק, אתרים נוספים קיימים בסין 
ברזיל וארצות הברית.

ייצור החוט מתבצע במקום אחד, תחת בקרת איכות קפדנית, ניילון 6/6 הוא סיב מלאכותי באיכות הגבוהה 
ביותר, המציע חוזק, נוחות, תחושה ומראה ייחודי.

החוט של נילית הוכר בספר השיאים של גינס כחוט הדק בעולם.

קהל היעד: סטודנטים סמסטר אחרון, בוגרים

hr@habonim.co.il

www.habonim.com

 

batyae@nilit.com

www.nilit.com
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flex הינה חברת אלקטרוניקה גלובאלית אמריקאית המספקת מגוון שירותי רוחב החל מתכנון, הנדסה, 
שרשרת אספקה, ייצור ושירותי חדשנות.

בארץ מועסקים כ- 4000 עובדים במספר אתרים.
flex תומכת רבות במותגים מקומיים ובינלאומיים בזכות ניסיון רב בכל תחומי התעשייה. 

עם היכולות שלנו ל ”Sketch to scale” אנו ב- flex מסייעים ללקוחות גדולים וקטנים לפתור כל אתגר 
בעידן המקושר באמצעות מהירות, יעילות ואפקטיביות לאורך כל מחזור חיי המוצר.

קהל היעד: סטודנטים סמסטר 5 ומעלה, בוגרים
                  עדיפות משמעותית לעבודה במשרה מלאה

lior.roznak@flex.com | tali.sapir@flex.com

www.flex.com

www.facebook.com/flexIL

mailto:hr@habonim.co.il
http://www.habonim.com
mailto:batyae@nilit.com
http://www.nilit.com
mailto:lior.roznak@flex.com
mailto:tali.sapir@flex.com
http://www.flex.com
http://www.facebook.com/flexIL


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.
ניהול  בינלאומיים,  עבודה  צוותי  עם  בשיתוף  בעולם  מהמתקדמות  תשתיות  והקמת  הרכבת  חשמול 
מהאתגרים  חלק  הם  לפועל  והוצאתם  עתידיים  פרויקטים  תכנון  ותקשורת,  תשתית  פרויקטי  והובלת 

הצפויים למהנדסים/ות שלנו בשנים הקרובות.
החברה מעסיקה כ- 3800  עובדים ופרוסה מנהריה ועד צפע-צין )ליד דימונה(, מתחמי עבודה עיקריים: 

חיפה, לוד ובאר שבע.

קהל היעד: סטודנטים סמסטר אחרון, בוגרים

חברת פאזל פרוז‘קטס הינה חברה הקיימת מזה 15 שנה, מונה 90 עובדים 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 עם זמינות ל- 2-3 ימי עבודה, בוגרים

einat@puzzlepro.co.il  |  shacharco@puzzlepro.co.il

www.puzzlepro.co.il

 www.linkedin.com/company/puzzle-projects-ltd

www.rail.co.il/about/career
קו”ח יש לשלוח באמצעות האתר

CMYK - לוגו + סלוגןC=100 M=0 Y=0 K=0 K=0 - תכלת  |   C=100 M=100 Y=0 K=28 - כחול כהה

מי אנחנו? מיזם קו-אימפקט מתמקד בהשגת פריצת דרך בשיעורי ובאיכות התעסוקה של האוכלוסייה 
הערבית. נקודת המוצא שלנו היא פעילות מתוך הכדאיות העיסקית ומתן שירותים, למידה והתמקצעות 
שיאפשרו לחברות לעבור תהליכי השתנות פנימית. המיזם מוביל פריצת דרך זו על ידי רתימת חברות 

עיסקיות מובילות יחד עם העמותות המקצועיות ורשת שותפים של כל בעלי העניין.
אנו מזמינים אתכם לשלוח אלינו קורות חיים ולהיות חלק מהשינוי ומההזדמנות.

משרות מגוונות בחברות הגדולות ביותר במשק.  •
חברות מחויבות לשילוב עובדים מהחברה הערבית.  •

היכרות עמוקה של המיזם עם החברה, תרבות, פעילות ודרישות התפקיד.  •
קשר ישיר של המיזם עם החברות וליווי מלא של תהליכי הגיוס.  •

מעטפת תמיכה כוללת לכל מועמד: ייעוץ, ליווי, מתן מידע מקצועי, עריכת קורות חיים והכנה     •
לראיונות בתמיכת שותפי המיזם.  

קהל היעד: סטודנטים סמסטר 7 ומעלה, בוגרים

 academics.jobs@co-impact.org.il 

www.co-impact.org.il 

www.linkedin.com/company/co-impact-org
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mailto:einat@puzzlepro.co.il
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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 
מטבלים  שטראוס  פפסיקו  מים,  שטראוס  קפה,  שטראוס  ישראל,  שטראוס  עסקים:   4 של  פורטפוליו 
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 סמסטר אחרון, בוגרים

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

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

 

www.tesnet-group.com

aoshrat@amanet.co.il  | cadi@amanet.co.il

www.linkedin.com/company/tesnet-group-ltd

11
הנדסת תכנה                 הנדסת מערכות מידע                 הנדסת תעשייה וניהול                 הנדסה ביוטכנולוגיה

האוטומטית  האיכות  בקרת  הפיתוח,  בתחום  תוכנה  שירותי  המספקת  חברה  היא  סופטוור  גליל 
 220 כ-  מעסיקה  החברה  ובעכו.  בנצרת  ממוקמים  ומשרדיה   ,2008 ב-  נוסדה  החברה   .DevOps ו- 
מהנדסים במגוון תפקידים ותחומים מול לקוחות מהחברות המתקדמות והידועות ביותר בישראל בעולם.

תחומי העיסוק שלנו:
Full-Stack, Front-End, Back-End, QA Automation & DevOps

C/C++, PYTHON, JAVA, .NET ועוד

קהל היעד: סטודנטים סמסטר אחרון, בוגרים

lama.aboahmad@galilsoftware.com

galilsoftware.com/he

חברת טסנת בדיקות בע״מ מתמחה בתחומי בדיקות תכנה ובדיקות חומרה, ומבצעת פרויקטים מאז 
שנת 1997 עפ”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 סמסטר 7 ומעלה, בוגרים

http://gius@strauss-group.com
http://jobs.ort_braude@strauss-group.com
http://www.strauss-group.co.il/career/jobs
http://www.tesnet-group.com
mailto:aoshrat@amanet.co.il
mailto:cadi@amanet.co.il
http://www.linkedin.com/company/tesnet-group-ltd
mailto:lama.aboahmad@galilsoftware.com
http://galilsoftware.com/he


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 
תכניות  מספר  פועלות  המרכז  פעילות  במסגרת  וטכנולוגיה.  סייבר  לימודי  דרך  למצוינות,  חינוך 
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 סמסטר 4 ומעלה, בוגרים

www.cyber.org.il

www.magshimim.cyber.org.il
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הכל החל בשנת 1942 כאשר חלוצי קיבוץ נאות מרדכי התיישבו בעברון והקימו בתי מלאכה לייצור 
נעליים עבור גברים, נשים וילדים. בשנת 1946 קיבוץ נאות מרדכי נוסד ובית המלאכה הפך למפעל. 

בשנת 1986 חברי קיבוץ נאות מרדכי והנהלת המפעל מחליטים על מיקוד עסקי חדש: נעלי נוחות 
ובריאות.

תוך  הנוחות,  בשורת  את  הישראלי  לצרכן  המביא  הראשון  למותג  והופך  נוסד  נאות״  ״טבע  המותג 
שימוש ברפידה אנטומית ובחומרי גלם טבעיים. כיום טבע נאות הינו מותג מוביל להנעלת נוחות עם 

7,000 נקודות הפצה ומכירה ברחבי הארץ ובעולם, המעסיק מעל 550 עובדים ברחבי הארץ.

קהל היעד: סטודנטים סמסטר אחרון, בוגרים

ellab@teva-naot.co.il

www.tevanaot.co.il

חברת אמרל מספקת שירותים מקצועיים לתעשיות בארץ ובעולם מאז שנת 2004.
במגזר  ללקוחות  משלימים  מקצועיים  שירותים  ניתנים  בהם  פעילות  תחומי  של  רחב  מגוון  לחברה 
ותפעול, תיעוד הנדסי, כתיבה טכנית, פיתוח הדרכה,  ניסויים  כגון:  ובחו”ל  והאזרחי, בארץ  הביטחוני 

אחזקה, הטמעה, מערכות מידע ועוד.
אמרל מספקת ללקוחותיה שירותים החל משלב פיתוח המערכות ועד להטמעתן באמצעות מודולים 

מתקדמים, מתודולוגיות וטכנולוגיות חדישות, המותאמות לכל לקוח ולכל פרויקט.
אנו נמצאים בצמיחה מואצת ומעסיקים כ 1,000 עובדים הפרוסים ברחבי הארץ והעולם.

רוצים להשתלב בקדמת הטכנולוגיה ולקחת חלק במגוון משרות מאתגרות? מקומכם איתנו!

קהל היעד: סטודנטים סמסטר אחרון, בוגרים
jobs@amarel.net

www.amarel.net | www.aes-amarel.com

www.linkedin.com/company/amarel

www.facebook.com/Amarel.LTD

www.instagram.com/amarel_ltd

http://www.cyber.org.il
http://www.magshimim.cyber.org.il
http://ellab@teva-naot.co.il
http://www.tevanaot.co.il
mailto:jobs@amarel.net
http://www.amarel.net
http://www.aes-amarel.com
http://www.linkedin.com/company/amarel
http://www.facebook.com/Amarel.LTD
http://www.instagram.com/amarel_ltd


Jobs-north@matrix.co.il

www.matrix.co.il/Pages/default.aspx

matrix jobs in the north

מטריקס משרות בצפון
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חברת U.S.R. הנה חברת EMS  המספקת פתרונות ייצור והרכבה לחברות הייטק בתחומי האלקטרוניקה, 
התקשורת, ציוד רפואי, ציוד קוסמטי ומערכות מורכבות ומתקדמות. 

תוך  לקוחותיה  לדרישות  במיוחד התפורים במדויק  אמינים  ושירותים  מספקת פתרונות   .U.S.R חברת 
שימוש במכשור המתקדם ביותר ומערך לוגיסטי ממוחשב המשולב עם צוות מצוין, שרות מעולה, איכות 

יוצאת מהכלל ומחיר תחרותי.

קהל היעד: סטודנטים סמסטר אחרון, סטאז’, בוגרים

www.usr.co.il inbal_h@usr.co.il

www.usr.co.il

www.linkedin.com/company/usr-electronic-systems

CodeValue הינה חברת מומחים בעולמות התוכנה, המתמחה במגוון טכנולוגיות מתקדמות, כגון פיתוח 
לסביבת ענן, IoT, עולמות מיקרוסופט, סביבות Web ו-Mobile מגוונות ועוד.

ומוצרי תוכנה, והדרכות עבור מגוון לקוחות  יעוץ ארכיטקטוניים, פיתוח פרויקטים  אנו מעניקים שירותי 
במגזרי ההייטק השונים בארץ ובעולם, כולל זוויות ה-UX וה-DevOps להשלמת התמונה הטכנולוגית.

CodeValue משקיעה רבות בפיתוח המקצועי של עובדיה,  כחברה מובילה בתחום של פיתוח תוכנה, 
בחשיפתם לטכנולגיות מתקדמות, ולפרויקטי פיתוח מגוונים ומאתגרים לצד המומחים המובילים בתחום.

לחברה שני סניפים: יקנעם בצפון והרצליה במרכז.
 אנו פותחים הכשרת WEB לבוגרים/ות וסטודנטים/ות בשנה האחרונה למקצועות התוכנה.

  Web מודרני, אשר תכלול לימוד כלים בסיסיים של פיתוח Web מדובר בהכשרה ייחודית בעולמות פיתוח
 Angular לצד לימוד טכנולוגיות וסביבות פיתוח המתקדמות ביותר, כגון JavaScript-ו CSS , HTML כגון

React Node.js, ועוד.
מועמדים שיסיימו את ההכשרה בהצלחה ייקלטו לתפקידי פיתוח בחברה במשרה מלאה. ההכשרה היא 
בימי  ותרגולים  ביוקנעם פעמיים בשבוע בשעות אחר הצהריים  ותתקיים במשרדי החברה  ללא עלות 

שישי. ההכשרה עתידה להיפתח בתחילת יוני למשך כשלושה חודשים.
*הקבלה להכשרה מותנת במעבר תהליך מיון

 
קהל היעד: סטודנטים סמסטר אחרון, בוגרים     

codevalue.braudecvc@applynow.io

www.codevalue.net

www.linkedin.com/company/codevalue

מטריקס, המעסיקה למעלה מ 8500 מקצועני IT, הינה חברת טכנולוגיית המידע המובילה בשוק הישראלי.
מטריקס עוסקת בביצוע פרויקטי אינטגרציה מן הגדולים במשק, פיתוח ויישום טכנולוגיות, פתרונות ומוצרי 
תוכנה, ייצוג ושיווק מוצרי תוכנה מובילים מהעולם, שירותי תשתית, ייעוץ, Offshore, מיקור חוץ, בדיקות, 
טכנולוגיות  ביכולת להתאים  הינה  הייחודיות של מטריקס  מובילים.  חומרה  ופתרונות  והטמעה  הדרכה 

ופתרונות ללקוחותיה, תוך יצירת החיבור הנכון בין ה-business לטכנולוגיה.
מטריקס נסחרת בבורסה לניירות ערך בת”א במדד תל אביב 100 ונסחרת גם במדד היוקרתי של החברות 

הגדולות המחלקות דיבידנד - תל דיב 20.
QA, אוטומציה  הסניף הצפוני של מטריקס ממוקם בחיפה ועוסק בגיוס מהנדסי תוכנה, חומרה, אנשי 

וכדומה.

קהל היעד: סטודנטים סמסטר 7 ומעלה, בוגרים

mailto:Jobs-north@matrix.co.il
http://www.matrix.co.il/Pages/default.aspx
http://www.usr.co.il
mailto:inbal_h@usr.co.il
http://www.usr.co.il
http://www.linkedin.com/company/usr-electronic-systems
http://Node.js
mailto:codevalue.braudecvc@applynow.io
http://www.codevalue.net
http://www.linkedin.com/company/codevalue


.NVIDIA אופטימייזר, שותפה מועדפת של חברת
בואו והצטרפו אלינו!

אופטימייזר הינה חברה לפיתוח תוכנה, החברה מובילה בתחומה והינה שותפה מועדפת של חברת 
NVIDIA העולמית.

החברה מפתחת עבור תעשיות בתחום הרפואי, בטחוני, מוליכים למחצה ועוד.
של  החנית  בחוד  עוסקת  אשר  טכנולוגית  מגוונת  מובילה,  טכנולוגית  בחברה  לעבוד  תוכלו  אצלנו 

טכנולוגיות הפיתוח על גבי GPU, בינה מלאכותית, ועוד.

)CUDA, OpenGL( גרפי  מעבד  גבי  על  פיתוח  מלאכותית,  בבינה  פיתוח  לתפקידי  הינם  הגיוסים 
 .C++ ו

קהל היעד: סטודנטים סמסטר 7 ומעלה, בוגרים

שמיר תעשיית אופטיקה נוסדה בשנת 1972, מתמחה בפיתוח וייצור עדשות פרוגרסיביות ומדורגת בין 
עשרת יצרני העדשות המתקדמות בעולם.

שמיר, שהבינה את יכולותיה לחדשנות, החלה לפתח נתיב של פיתוח טכנולוגי חדשני שהוביל לייצור 
מוצרים חדשניים בתחום האופטיקה.

חברת שמיר תעשיית אופטיקה הנה מחברות האופטיקה המובילות בעולם בתחום של פיתוח וייצור 
והודות להתפתחות  עדשות פרוגרסיביות )מולטיפוקל(, עדשות ראייה חד מוקדיות ותבניות זכוכית 

הטכנולוגית המרשימה הנזקפת לזכותה גדלה שמיר לממדי חברה גלובלית.
כיום לשמיר 45 חברות בנות בפריסה ארצית וגלובלית, עם כוח עבודה של כ- 2,500 עובדים.

בקיבוץ שמיר בגליל העליון מועסקים כיום כ- 450 עובדים ופועלת לשימור כוח האדם האיכותי בצפון.
שמיר תמשיך להוביל את שוק ישראל תוך מתן דגש על חדשנות, מקצועיות, ואמינות .

קהל היעד: סטודנטים סמסטר אחרון, בוגרים

  Office@OpTeamizer.co.il

www.opteamizer.co.il

www.linkedin.com/company/opteamizer

  www.facebook.com/opteamizer

shahaff@shamir.co.il

www.shamir.co.il
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מערך הבינוי הינו מערך הנדסי, המהווה חלק מהמערך הטכני של חיל האוויר.
מערך הבינוי מהווה סמכות מקצועית חיילית וזרוע מבצעת בנושא בנייה ותשתית.

אנשי מערך הבינוי הינם אנשי מקצוע בדיסצפלינות השונות של עולם ההנדסה האזרחית והנדסת 
מערכות.

מערך הבינוי של חיל האוויר מכשיר ומפתח את קציניו המהנדסים באופן סדור ושיטתי ובסטנדרטים 
גבוהים, בהתאם לתרבות הארגונית של חיל האוויר בכלל והמערך הטכני בפרט.

קהל היעד: סטודנטים סמסטר 7 ומעלה )עדיפות למסיימים הסמסטר( – שעשו שירות צבאי

view2201@binuy.onmicrosoft.com

mailto:Office@OpTeamizer.co.il
http://www.opteamizer.co.il
http://www.linkedin.com/company/opteamizer
http://www.facebook.com/opteamizer
mailto:shahaff@shamir.co.il
http://www.shamir.co.il
mailto:view2201@binuy.onmicrosoft.com
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המרכז לנוער שוחר מדע הפועל במכללה משמש כמרכז אזורי לחינוך מדעי בגליל. המרכז נותן מענה  לבני נוער בעלי זיקה למדעים 
ומאפשר לתלמידים להרחיב את ידיעותיהם ולהתפתח בתחומי המדע השונים. 

פעילויות המרכז מתקיימות במעבדות הסטודנטים המשוכללות של המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה.
מרצי המרכז הינם בוגרים וסטודנטים משנה שנייה ומעלה בתחומי המדע והטכנולוגיה, העובדים בתנאי שעות גמישות לפי זמינותם.

קהל היעד: סטודנטים סמסטר 3 ומעלה 

:reem@braude.ac.il | iram@braude.ac.il

www.braude.ac.il/youth

המרכז לנוער שוחר מדע

mailto:reem@braude.ac.il
mailto:iram@braude.ac.il
http://www.braude.ac.il/youth
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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

 ייעוץ 
קריירה 

אישי

 ימי 
זרקור

פורטל קריירה - 
פרסום משרות

הרצאות בנושא 
עולם העבודה 
והשתלבות בו
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www.braude.ac.il/dean/career :אתר אינטרנט

career@braude.ac.il :מייל

www.facebook.com/Braude.Career :פייסבוק

http://www.braude.ac.il/dean/career
mailto:career@braude.ac.il
http://www.facebook.com/Braude.Career

