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TASC :שם חברה
תחום עיסוק: ייעוץ אסטרטגי, ארגוני ופיננסי
www.tasc-consulting.com :אתר אינטרנט

job@tasc-consulting.com :דוא"ל לשליחת קורות חיים
 Consulting Intern Business– מתחיל  יועץ  משרת  משרות:  פרופיל 
ראשון,  תואר  בוגרי   / האחרונה  הלימודים  בשנת  סטודנטים   /  Analyst
עולם  של  הראשונה  לשורה  להצטרף  המעוניינים  ומוכשרים,  מצטיינים 

העסקים.
יועצי TASC לוקחים חלק בכל שלבי הפרויקט כבר מהיום הראשון- החל 
היועצים,  עם   Brainstorming ובתהליכי  חשיבה  בישיבות  מהשתתפות 
המנהלים והשותפים בחברה, דרך איסוף וניתוח מידע וביצוע מחקרים, ועד 

לגיבוש המלצות אופרטיביות ללקוחותינו והצגתן לדרג הניהולי בחברה.

ERGO Consulting Group :שם חברה
תחום עיסוק:  חברת ייעוץ

/http://www.ergo.co.il :אתר אינטרנט
ergo@ergo.co.il :דוא"ל לשליחת קורות חיים

פרופיל משרות: סטודנטים שנה ד' ובוגרים להשתלבות בצוות הייעוץ 
 ERGO של

 

Orbotech :שם חברה
תחום עיסוק: הייטק    

www.orbotech.com :אתר אינטרנט
 jobs@orbotech.com :דוא"ל לשליחת קורות חיים

.Planner פרופיל משרות: מהנדסי תעשייה וניהול לתפקידי

שם חברה: מידעטק
(IT) תחום עיסוק: מערכות מידע

www.medatech.com :אתר אינטרנט
דוא"ל לשליחת קורות חיים: חמוטל גור ששון 

Hamutal_g@medatech.com
פרופיל משרות: מנהלי פרויקטים

 career@bgu.ac.il
08-8578780 /08-6479259

במרכז לפיתוח קריירה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

bgu.wanted.co.il :אתר המשרות

Optimove :שם חברה
תחום עיסוק: היי טק

www.optimove.com :אתר אינטרנט
jobs@optimove.com :דוא"ל לשליחת קורות חיים

כפי  המשרה  שם  ואת  (חובה)   20-80 הנושא-פורום  בשורת  לכתוב  יש 
שמופיעה באתר 

 Operational Support Engineer, Marketing Data :פרופיל משרות
Scientist, Data Analyst, Partnerships New Business Associate

שם חברה: גי סטט בע"מ
 Big Data תחום עיסוק: היי טק

https://www.gstat-bi.com :אתר אינטרנט
בראון  דלית  קשר:  איש   hr@g-stat.com חיים:  קורות  לשליחת  דוא"ל 

054-5636615
 Analyst, Data sciences Data :פרופיל משרות

 
שם חברה: אינטל

תחום עיסוק: הייטק
אתר אינטרנט:

https://www.intel.co.il/content/www/il/he/jobs/jobs-at-intel.html
דוא"ל לשליחת קורות חיים: 

http://career.intel.com/tp/rj6-wCc99-e-K

שם חברה: התעשייה האווירית לישראל
תחום עיסוק: אוויר, חלל, יבשה, ים וסייבר.     

 www.iai.co.il/jobs :אתר אינטרנט
דוא"ל לשליחת קורות חיים: יש לשלוח דרך הלינק: 

 https://bit.ly/2EmtsM8
פרופיל משרות: ניהול פרויקטים, תכנון ובקרה, רכש ולוגיסטיקה, מערכות 

מידע, PMO, תפ"י, פרויקטים בייצור, הנדסת איכות

שם חברה: אסם
תחום עיסוק: תעשיית מזון

/https://www.osem.co.il/contact-service-center/jobs :אתר אינטרנט
JOBS.OSEM@IL.NESTLE.COM :דוא"ל לשליחת קורות חיים

פרופיל משרות: בקר/ית למפעל גלידות נסטלה - בוגר/ת תעשייה וניהול
 

דיקאנט הסטודנטים

המרכז לפיתוח קריירה בשיתוף
מרכז לאודר לקידום התעסוקה בנגב



הרצאת פתיחה:
מיתוג אישי ולינקדין ד"ר אלי מירון 

דובר: ד"ר אלי מירון, המחלקה להנדסת תעשייה וניהול, אוניברסיטת 
בן-גוריון בנגב.

פירוט: מיתוג אישי הוא אוסף שיטות ליצירת מוניטין. בהרצאה יוסברו 
העקרונות ויודגם השימוש בלינקדאין ככלי מרכזי למיתוג אישי.

 (Machine Learning) לומדות  מכונות  ישומי  סדנת  נושא: 
.Optimove בעולם השיווק, בחסות

תעו"נ  להנדסת  המחלקה  בוגרי  מור,  וליאור  אביש  סתוית  הדוברים: 
בסביבה  דאטה  של  מדעי  בניתוח  מתמחים  בן-גוריון.  באוניברסיטת 

שיווקיות.
מהכלים  אחד  היום,  של  דאטה  ביג  מונחה  שיווק  בעולם  פירוט: 
תחזיות  וביצוע  נכון  שיווקי  פילוח  ביצוע  לטובת  ביותר  החשובים 
של  שיטות  בעזרת  מידול  הוא  החברה,  לקוחות  לגבי  אסטרטגיות 
לעשות  נכון  מקרים  ובאיזה  כיצד  נבין  בסדנה   .Machine Learning
שימוש במתודות ומודלים מעולם המכונות הלומדות ואף נתנסה ביחד 

בבנית מודל שכזה. 
 200 מואצת המעסיקה  בצמיחה  חברת  היא   Optimove על החברה: 
.מפתחת   Optimove אביב  ותל  לונדון  בניו-יורק,  במשרדיה  עובדים 
ומשווקת מוצר תוכנה המאפשר אוטומציה מונחית דאטה לתקשורת 
השיווקית בין חברות ללקוחותיהן במטרה למקסם את שוויים ולהפכם 
לפילוח  מתקדמים  מודלים  משלבת  אופטימוב  חוזרים.  ללקוחות 
של  ואופטימיזציה  לניהול  פלטפורמה  עם  דאטה  מבוסס  לקוחות 
מיליון   20 גייסה  החברה  שנים  כשלוש  לפני  רב-ערוציים.  קמפיינים 

דולר, ועם 250 לקוחותיה נמנים מותגים בינלאומיים בולטים.

Simple נושא: ניהול פרוייקטים, בחסות
הדובר: ענבל עובדיה

פירוט: עולם ניהול הפרויקטים עובר שינוי בשנים האחרונות. חברות 
 RUN - נדרשות לרוץ מהר יותר ומבינות שיש להן שתי אלטרנטיבות
הן  לרוץ מהר  FAST or DIE SLOW. לצורך התמודדות עם הצורך 
ניהוליים חדשים,  יצרה אתגרים  זו  גישה  אימצו את הגישה האג'ילית. 
הביאה לשינוי מהותי בתפקידים של מנהלי הפרויקטים וה PMO ואף 

יצרה תפקידים חדשים.
תפקיד  על  נדבר  האג'ייל.  בעידן  הפרויקטים  ניהול  על  נדבר  בסדנא 
על  חדשים,  תפקידים  על   ,PMO ה  תפקיד  על  הפרויקט,  מנהל 

PROJECT LEADERSHIP ועל כלים מודרניים לניהול פרויקטים.

 SPEED HACKING מתמחה בשירותי SIMPLE על החברה: חברת
אג'יליים,  תהליכים  מיישמת  החברה  יותר  מהר  לרוץ  לארגונים  סיוע 
מהירה,  מידע  וזרימת  שליטה  המאפשרים  פשוטים  כלים  מיישמת 
 SPEED מבצעת הכשרות למנהלי פרויקטים בעידן האג'ייל, ומפעילה
HACKERS המיועדים לזהות ולפתוח חסמים באופן שוטף. החברה 
עובדת עם חברות בינלאומיות גדולות, עם גופי IT ועם סטארטאפים 

רבים הרוצים לרוץ מהר יותר.

Accenture נושא: ייעוץ אסטרטגי, בחסות
הבנת  התעשייה,  עם  היכרות  בסדנה?  לכם  מחכה  מה  אז  פירוט: 
מוצלח  לראיון  טיפים  קבלת  הטכנולוגי,  היועץ  ותפקיד  התעשייה 
בחברות ייעוץ, הזדמנות לקבלת תשובות לשאלות בוערות, התמודדות 

עם קייס סטדי מקצועי מהעולם האמיתי.
על החברה: Accentur הינה חברת הייעוץ הטכנולוגית הגדולה בעולם 

עם מעל 470,000 עובדים, המעניקים שירות ביותר מ- 120 מדינות.
Accenture חרטה על דגלה את הובלת החדשנות ומספקת שירותים 
בתחומי  פתרונות  של  רחב  טווח  עם  לקצה  מקצה  מקצועיים 

האסטרטגיה, ייעוץ, דיגיטל, טכנולוגיה ותפעול.

נושא: Marketing Analyst מי אתה? מה עולמך? ולמה הוא 
Moonactive הכרחי בכל חברה? בחסות

דובר: איתי כהן, בוגר המחלקה להנדסת תעו"נ באוניברסיטת בן גוריון 
אנליסט מרקטינג מזה כשנה.

פירוט: בסדנה נספר על עולם המרקטינג ובפרט- כיצד גורמים למיליוני 
שכל  מדדים  אותם  מהם  (אפליקציה).  למוצר  להגיע  משתמשים 
ובאילו כלים האנליסט משתמש כדי  אנליסט חייב להכיר כדי לבחון 
לזהות מגמות בחלק המעשי נבחן מחקר לדוגמא בעולם המרקטינג- 
חוזרות  ותבניות  זיהוי טרנדים  הנתונים,  יש לגשת לבסיס  כיצד  נלמד 

וכמובן המלצת תובנות עסקיות!
על החברה: חברת Moon Active קיימת למעלה מ-6 שנים ומתמחה 
בפיתוח משחקי Casual למובייל. כיום החברה נמצאת בשלב צמיחה 
מואצת, המשחק המצליח והמפורסם שלה נקרא Coin Master שהגיע 

למעל 10 מיליון הורדות ו3.5 מיליון יוזרים פעילים כמדי יום!

Wix בחסות , Business Analyst נושא: להיות
הנדסת  בוגר  שנתיים,  מזה   Wix ב-  אנליסט  גלעד,  אמיר  הדוברים: 

תעשיה וניהול בבן גוריון. 
גיא זקס, סטודנט שנה ד' להנדסת מערכות מידע בבן גוריון, אנליסט 

 .Wix -מזה שנה וחצי ב

 Business Analyst של  התפקיד  משמעות  על  נספר  בסדנה  פירוט: 
בפרט.   Wix כמו  ובחברות  בכלל,  ההייטק  בעולם  נחוץ  הוא  ומדוע 
בחלק המעשי של הסדנה נבחן Business Case מסויים ונלמד כיצד 

למצות ממנו תובנות עסקיות.

 ,Nestle נושא: המהפכה הטכנולוגית של במבה וביסלי אסם
בחסות אסם  

מהנדס  אסם.  מקבוצת  בונז'ור  במפעל  ייצור  מנהל  חביב,  יובב  דובר: 
תעשיה וניהול, בוגר אוניברסיטת בן-גוריון.

פירוט: איך מייצרים מיליון שקיות ביסלי בשבוע? איזה רובוט החליף 
את ההון האנושי בתהליך ייצור הלחמית?

בואו לשמוע על המהפכה הטכנולוגית שעברה אסם בשנים האחרונות. 
,TPM-על תהליכי השיפור וההתייעלות על פי תורת ה

ולתוצאות  משמעותיים  להישגים  הקבוצה  מפעלי  את  הביאו  אשר 
פורצות דרך.

לצד השיפורים הטכנולוגיים, אסם שמה לעצמה יעד של פיתוח אישי 
ומקצועי של כל עובד וכן אפשרויות קידום בארץ ובחו"ל –

בואו להיות חלק מקבוצה איכותית ומיוחדת ולצמוח בבית של אסם.
למה כדאי להגיע? זוהי ההזדמנות שלכם להכיר את מאחורי הקלעים 

של עולם הייצור באחת מחברות המזון המובילות בישראל,
החדשות  הייצור  שיטות  על  לשמוע  העולמית.  נסטלה  בבעלות 

והטכנולוגיות המתקדמות, עולם ייצור שלא הכרתם!

נושא: כיצד לענות על שאלות קשות בראיון עבודה - הכנה 
לראיונות עבודה, המרכז לפיתוח קריירה

דובר: ניצן פורת גוטוירץ
פירוט: איזה כיף, עברת את הסינון הראשוני וזימנו אותך לראיון! 

מה עושים עכשיו? בואו ללמוד איך לצלוח גם את השלב הזה. 
נתייחס  עבודה,  לראיון  להתכונן  כיצד  כלים  יינתנו  הסדנה  במהלך 

לשפת גוף בראיון, נלמד להציג את עצמינו ונתנסה בהצגה עצמית, 
נתכונן לענות על השאלות הקשות בראיון ונערוך סימולציות של ראיון 

תוך מתן משוב אחד לשני.


