
מפגש מעסיקים
במקצועות ההייטק
מפגש מעסיקים
במקצועות ההייטק

סטודנט/ית  בוגר/ת להנדסות, ומדעים
המפגש  ייערך בלובי בית הסטודנט ע"ש זולוטובסקי (בניין 70)

ביום ג' כד' בטבת תשע"ו, 5.1.2016 בין השעות 10:00-14:00 

המרכז לפיתוח קריירה, בדיקאנט הסטודנטים

ההזדמנות שלך!!
להפגש, להיחשף ולהתראיין בקרב
החברות המובילות במשק בתחום ההייטק!

Experis So�ware :שם החברה
 Cyber, -תחום פעילות: בית תוכנה המתמחה בעולמות ה

Security, RT/EM, Mobile ועוד. הקיים ומפעיל מזה עשור 
את תכנית Experis Kickstart המכשירה ומכניסה לעבודה 

בהייטק בוגרי אקדמיה מצטיינים ממגוון פקולטות.
כתובת: יגאל אלון 90 תל-אביב

kickstart@experis-software.co.il :דוא"ל לשליחת קו"ח
/http://www.experis-software.co.il :אתר אינטרנט

קהל יעד: סטודנטים בשנת הלימודים האחרונה / בוגרים לתואר 
בהנדסת חשמל ומחשבים / תוכנה / מערכות תקשורת / תעשייה 
וניהול / אלקטרואופטיקה / ביורפואה / מכונות, פקולטה למדעי 

הטבע, מח' למדעי המחשב, מתמטיקה ופיזיקה. (כולם)

Allot Communications :שם החברה
תחום פעילות: פיתוח תוכנה- טכנולוגיות מתקדמות בתחום 

Security-וה DPI, Networking-ה
כתובת: הנגר 22, הוד השרון

gshlezinger@allot.com :דוא"ל לשליחת קורות חיים
www.allot.com :אתר אינטרנט

קהל יעד: סטודנטים ובוגרים  ממדעי המחשב, הנדסת מערכות 
תקשורת, מתמטיקה (שנה שניה ומעלה)

Company name: Playtika
Playtika is the world’s largest Social Casino games 
company.  We captivate audiences with beautifully 
produced, highly immersive social games

כתובת: החושלים 8 קומה 5 הרצליה
http://www.playtika.com/#region-careers :אתר אינטרנט

moriys@playtika.com :המייל לשליחת קורות חיים
קהל יעד : בוגרים מתחומי מנהל עסקים, כלכלה, שיווק, הנדסה 

תעשיה וניהול 

שם החברה: אמדוקס ישראל
תחום פעילות: במשך למעלה מ-30 שנה אמדוקס מספקת תוכנה, 
שירותים ופתרונות איכותיים לחברות הטלקום ולספקי התקשורת 

הגדולים בעולם ומציעה ללקוחותיה את הפתרונות והשירותים 
העסקיים המתקדמים ביותר בשוק הטלקום.

כתובת: הפנינה 8, רעננה
 RecruitmentCV@amdocs.com :דוא"ל לשליחת קורות חיים

 http://careers.amdocs.co.il/Pages/Default.aspx : אתר אינטרנט
קהל יעד: בוגרים של מדעי המחשב, הנדסת תוכנה, הנדסה 

תעשייה וניהול בדגש מערכות מידע ובעלי ניסיון בפיתוח תוכנה, 
JAVA, WEB וכדומה 

 RAD Date Communication :שם החברה
 ,Service Assured Access-תחום עיסוק: מובילת שוק בתחום ה

מספקת פתרונות לפישוט התפעול ושיפור הרווחיות עבור ספקי 
שירותי תקשורת, חברות תקשורת ומפעילים סלולריים. כמו כן, 

   Service Assured Networking מספקת רד פתרונות
מאובטחים עבור תשתיות קריטיות, חברות תחבורה ומוסדות 

ממשלתיים.
כתובת: ב"ש, ת"א, ירושלים

jobs@rad.com :כתובת למשלוח קו"ח
/http://www.rad.com :אתר

קהל היעד: בוגרים (תואר ראשון) וסטודנטים (שנה אחרונה) של 
תארים: הנדסת מערכות תקשורת, הנדסת אלקטרוניקה, הנדסת 

חשמל ומחשבים, הנדסת תוכנה ומדעי המחשב

שם החברה: התעשייה האווירית לישראל
תחום עיסוק: תעשייה ביטחונית. פרויקטים בתחומי אוויר, חלל, 

ים, יבשה וסייבר.
כתובת: רחבי הארץ

 www.iai.co.il/jobs :אתר למשלוח קו"ח
קהל יעד: משרות פנויות לסטודנטים בעלי יתרת לימודים של 

שנתיים לפחות ו/או בוגרים בעלי ניסיון בתחומים הבאים: הנדסת 
חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת תעו"נ, הנדסת מכונות, הנדסת 

תוכנה/ מדעי המחשב, פיזיקה/מתמטיקה, מדעי החברה וכלכלה .
*רק פניות מתאימות תיענה, עמכם הסליחה

שם החברה: אלביט מערכות סיגמאביט
BIG DATA -תחום הפעילות בתמצית: מודיעין, סייבר ו

כתובת: רח' האנרגיה 77, פארק ההייטק, באר-שבע
קהל יעד: בוגרים מצטיינים בתוכנה והנדסת חשמל וכן 

בסטודנטים לתארים מתקדמים במדעים מדויקים, בעיקר 
מהתחומים הבאים:

Math / Applied math | Computer Science | Statistics
Physics | Bioinformatics | Computational Neuroscience
Information / software engineering

כתובת לקו"ח (שם מפורסמות כלל המשרות שלנו):
https://sigmabit.recruiterbox.com

שם החברה: שביט סופטוור
תחום פעילות: מיקור חוץ
כתובת: היצירה 3 רמת-גן

jobs@shavit-soft.co.il :דוא"ל לשליחת קורות חיים
אתר אינטרנט : 

/https://www.facebook.com/ShavitSoftware
קהל יעד: סטודנטים שנה אחרונה ובוגרי תואר מדעי המחשב, 

הנדסת תוכנה, הנדסת מחשבים והנדסה תעשייה וניהול

Company name: WIX
Our core platform empowers millions of people to 
design their own websites with an easy point-and-click 
interface. We're developing some of the most innovative 
cloud-based web applications and redefining the 
meaning of web presence.  Join us in helping over 74 
million users worldwide make an impact
Our Offices: Tel Aviv- Namal 40 Tel Aviv,  Beer-Sheva 
77 HaEnergia Street, Gav-Yam Negev
E- Mail: Jobs@wix.com
Website: http://www.wix.com/jobs/home
Target Audience: Students and graduates 

 career@bgu.ac.il :דוא"ל

טל': 08-6479444/589/259

בית הסטודנט ע"ש זולוטובסקי קומה 1 חדרים 157-158



SQLINK GROUP :שם החברה
תחום פעילות: בית תוכנה

כתובת: מנחם בגין 11 רמת גן, מיקוד 52681
LitalES@sqlink.com :דוא"ל לשליחת קורות חיים

http://www.sqlink.com :אתר אינטרנט
קהל היעד: סטודנטים לתואר ראשון/ בוגרים למקצועות: מדעי 

המחשב/ הנדסת תוכנה/ הנדסת חשמל ואלקטרוניקה/ תעשייה 
וניהול ומערכות מידע רק בוגרים.

Company name: Playtika
Playtika is the world’s largest Social Casino games 
company.  We captivate audiences with beautifully 
produced, highly immersive social games

כתובת: החושלים 8 קומה 5 הרצליה
http://www.playtika.com/#region-careers :אתר אינטרנט

moriys@playtika.com :המייל לשליחת קורות חיים
קהל יעד : בוגרים מתחומי מנהל עסקים, כלכלה, שיווק, הנדסה 

תעשיה וניהול 

שם החברה: התעשייה האווירית לישראל
תחום עיסוק: תעשייה ביטחונית. פרויקטים בתחומי אוויר, חלל, 

ים, יבשה וסייבר.
כתובת: רחבי הארץ

 www.iai.co.il/jobs :אתר למשלוח קו"ח
קהל יעד: משרות פנויות לסטודנטים בעלי יתרת לימודים של 

שנתיים לפחות ו/או בוגרים בעלי ניסיון בתחומים הבאים: הנדסת 
חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת תעו"נ, הנדסת מכונות, הנדסת 

תוכנה/ מדעי המחשב, פיזיקה/מתמטיקה, מדעי החברה וכלכלה .
*רק פניות מתאימות תיענה, עמכם הסליחה

שם החברה: אלביט מערכות   
תחום פעילות: תעשיה ביטחונית .אלביט מערכות עוסקת 

במגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות עבור השוק הביטחוני 
בארץ וברחבי העולם ופרוסה ב-17 אתרים שונים ברחבי הארץ

כתובת: מת"ם חיפה. ישנם אתרים הפרוסים בכל רחבי הארץ
elbitsystems@cverbmail.com :דוא"ל לשליחת קורות חיים

/http://www.elbitsystems.com/elbitjobs :אתר אינטרנט
קהל יעד: אנחנו מחפשים סטודנטים ובוגרים במגוון תחומים, 

תוכנה, מדעי המחשב, הנדסת תוכנה, חשמל ואלקטרוניקה, 
מכונות, תעשיה וניהול, פיזיקה, אלגוריתמים מערכות תקשורת

     IBM :שם החברה
תחום פעילות: יבמ עוסקת בתחומי מחקר ופיתוח חדשניים וכמו 

כן מציעה פתרונות עסקיים וטכנולוגיים בכל תחומי המשק 
והכלכלה בארץ 

לחברה סניפים ברחבי הארץ: חיפה, שפיים, הרצליה, תל-אביב, 
רחובות, פתח תקווה, באר-שבע

/http://www-05.ibm.com/employment/il :אתר דרושים של החברה
(יש להגיש קו"ח באמצעות האתר)

קהל יעד: החברה מציעה מגוון רחב של משרות לסטודנטים/בוגרים 
בתחומים רחבים, לרבות תעשייה וניהול, מדעי המחשב

EMC :שם החברה
תחום פעילות: EMC, מהמובילות בעולם בתחום ניהול תשתיות 
המידע, תומכת במחלקות IT בארגונים במשימות שמירה, ניהול, 

הגנה וניתוח המידע המצטבר בארגון ממקורות שונים.
כתובת:  האנרגיה 77 באר-שבע

Sivan.Amitay@emc.com :דוא"ל לשליחת קורות חיים
אתר אינטרנט :   

/http://emc.avature.net/careersisrael/SearchIsraelCOE
קהל יעד: מדעי המחשב, הנדסת תוכנה, הנדסת מערכות 

תקשורת, הנדסת מערכות מידע , הנדסת חשמל ומחשבים, 
ביו אינפורמטיקה, מתמטיקה. תארים ראשון שני ושלישי 

Infinity Labs R&D :שם החברה
תחום פעילות: פיתוח תוכנה

כתובת: ז'בוטינסקי 1, רמת גן
hr@infinitylabs.co.il :דוא"ל לשליחת קו"ח

infinitylabs.co.il :אתר אינטרנט
קהל יעד: בוגרי/ות תארים ראשון ומעלה בכל תחומי המדעים 

(כלל ההנדסות, מדעי המחשב, ביולוגיה, כימיה, פיזיקה, 
מתמטיקה, רפואה, פסיכולוגיה, כלכלה)

שם החברה: מיקרוסופט     
תחום פעילות: תוכנה

כתובת: שנקר 13 הרצליה פיתוח
msjobs@microsoft.com :דוא"ל לשליחת קורות חיים

/https://careers.microsoft.com :אתר אינטרנט
קהל יעד: סטודנטים  לתאר ראשון,שני ושלישי ובוגרים בתחומי 

לימוד מדעי המחשב/הנדסת תוכנה/מחשבים/מערכות מידע

שם החברה: ג'יי וי פי סייבר לאבס
כתובת: רחוב האנרגיה 77 באר שבע פארק הייטק גב-ים

תחום הפעילות: בניית חברות בקנה מידה עולמי בתחום אתגרי 
הסייבר העולמים.

דוא"ל לשליחת קו"ח: יפורסם במפגש
www.jvp.com :אתר אינטרנט

קהל היעד: יהיה סטודנטים שנה ג' ומעלה ובוגרי תואר ראשון \ שני\ שלישי

EZchip :שם החברה
תחום פעילות: חברת הייטק המפתחת מעבדי רשת

כתובת: התמר 1 יקנעם, ת.ד. 527 מיקוד 20692 / שדרות ישראל 
פולק 37 קרית גת

galiz@ezchip.com :דוא"ל לשליחת קורות חיים
www.ezchip.com : אתר אינטרנט

קהל יעד: בוגרים מהפקולטות הנדסת חשמל, הנדסת מחשבים, 
הנדסת מערכות תקשורת, מדעי המחשב

Genesys :שם חברה
תחום פעילות: תוכנה

כתובת: הברזל A21, רמת החייל, תל אביב
Jobs-il@gehesys.com :דוא"ל לשליחת קו"ח

www.genesys.com :אתר אינטרנט
קהל יעד: סטודנטים ובוגרים של תואר שני במדעי 

המחשב/הנדסת תוכנה/הנדסת חשמל ומחשבים
בוגרי תואר ראשון במדעי המחשב/ מדעים מדוייקים

שם החברה: תעש-התעשייה הצבאית לישראל בע"מ
תחום פעילות: תעשייה בטחונית

כתובת: רמת השרון ( צומת מורשה)- ת.ד 1044 רמת השרון 47100
Taasjobs@cvwebmail.com :דוא"ל לשליחת קורות חיים

http://www.imi-israel.com :אתר אינטרנט
קהל יעד: בוגרים לתארים ראשון ושני ב: הנדסת  מכונות / תעו"נ / 

כימיה וחומרים / חשמל ואלקטרוניקה / תוכנה  . 
ניתן להגיש מועמדות החל מסמסטר אחרון (לקראת סיום התואר)

כמו כן- יש לנו עבודה זמנית למספר חודשים לסטודנטים 
בתחום הרכש

 Marvell :שם החברה
 Semiconductors :תחום פעילות

כתובת: רח' המדע 6, יקנעם
 israeljobs@marvell.com :דוא"ל לשליחת קורות חיים

 www.marvell.com :אתר אינטרנט
קהל יעד: סטודנטים לתארים ראשון שני ושלישי בהנדסת חשמל, 

הנדסת תוכנה, הנדסת מערכות תקשורת, מדעי המחשב

Yotpo :שם החברה
תחום פעילות: אינטרנט

כתובת: דוד חכמי 12, תל אביב
Jobs@yotpo.com :דוא"ל לשליחת קורות חיים

www.yotpo.com :אתר אינטרנט
קהל היעד: סטודנטים ובוגרים של תואר ראשון

או שני במדעי המחשב/ הנדסת תוכנה


