
יריד†תעסוקה

המרכז†לפיתוח†קריירה
ב ג נ ב † ן ו י ר ו ג ≠ ן ב † ת ט י ס ר ב י נ ו א

±μ∫∞∞≠±∞∫∞∞†יום†שני†ו
רחבת†קרייטמן†בניין†∂≥ ≥Æ∂Æ≤∞±π

career@bgu.ac.il††ו††עשו†לנו†לייק†ב≠†††††מרכז†לפיתוח†קריירה†≠†אוניברסיטת†בן≠גוריון†בנגב††ו††bgu.wanted.co.il†∫אתר†משרות†







¥≥ Æ∂ Æ≤∞±π ד†תעסוקה† רי י

≤∞±π†≠†ברכות†למעסיקים¨†לסטודנטים†ולבוגרים†המשתתפים†ביריד†התעסוקה¨†קיץ†תשע¢ט

דבר†הדיקן

בהצלחה¨

פרופß†משה†כספי†≠†דיקן†הסטודנטים

עולם†התעסוקה†המשתנה†מהווה†אתגר†לא†פשוט†עבור†כל†הסובביםÆ†עבור†המעסיקים¨†שדרך†הגיוס¨†המיון†ואיתור
המועמדים†שינתה†את†פניהÆ†עבור†דורשי†העבודה†שצריכים†להמציא†את†עצמם†מחדש†אל†מול†מערכות†הבינה
המלאכותית†והרובוטים¨†להיות†אקטיביים†מאוד†בחיפוש†אחר†המשרה†המתאימה†להם†באינספור†הפלטפורמות
הקיימות†לכך¨†וגם†עבור†האקדמיה†הבוחנת†את†צעדיה†בהתאם†לעולם†הלימוד†המהיר¨†והמידע†האינסופי†המצוי

Æבכל†מחשב†וטלפון†חכם

כמו†בכל†שינוי¨†ישנם†גם†יתרונותÆ†תחומי†תעסוקה†חדשים†ונפלאים†נפתחו†בפנינו¨†עולם†המדיה†החברתית†נכנס
†הופכות †יכולים†להחליף †רובוטים†לא †והתכונות†הרכות†אותן †היכולת†הבין≠אישית†שלנו †ארגון¨ כמעט†לכל
משמעותיות†יותר†ויותר¨†וניתנת†לנו†האפשרות†להביא†את†עצמינו†לידי†ביטוי†כמעט†בכל†תפקידÆ†העולם†החברתי

Æמתערבב†יותר†ויותר†עם†עולם†ההייטק†וההפרדה†בין†תחומי†הלימוד†לאפשרויות†התעסוקה†הולך†ונעלם

עולם†התעסוקה†המשתנה†מלמד†אותנו¨†בין†השאר¨†כי†ההזדמנויות†יכולות†להופיע†בכל†זמן†ובכל†מקוםÆ†אני†מזמין
†ולהיות †לשאול †לחקור¨ †להתעניין¨ †החברות¨ †להסתובב†בין †פעיל¨ אתכם†להשתתף†ביריד†התעסוקה†באופן
Æפרואקטיביים¨†כלומר†לחולל†דברים†ולא†לחכות†שדברים†יתרחשו†בתהליכי†החיפוש†שלכם†אחר†האתגר†הבא

Æההזדמנות†יכולה†להסתתר†בכל†פינה



μ

כן תו

עמודשם†חברהעמודשם†חברה



∂≥ Æ∂ Æ≤∞±π ד†תעסוקה† רי י

Red Hat

Software Open Source†∫תחום†עיסוק
At Red Hat, we connect an innovative community of customers, partners, and contributors to deliver
an open source stack of trusted, high-performing solutions. We offer cloud, Linux, middleware, storage,
and virtualization technologies, together with award-winning global customer support, consulting,
and implementation services. Red Hat is a rapidly growing company supporting more than 90% of
Fortune 500 companies.

http://jobs.redhat.com†∫אתר†אינטרנט

Æקהל†יעד∫†סטודנטים†שנה†שנייה†למדעי†המחשב†ודומיו

Æמשרות†מוצעות∫†פיתוח†תוכנה¨†פיתוח†אוטומציה

SolarEdge

תחום†עיסוק∫†אנרגיה†מתחדשת

חברת†סולאראדגß†טכנולוגיות†הינה†חברה†ישראלית¨†שפיתחה†טכנולוגית†אופטימיזציה†חדשנית†להמרת†אנרגיה¨†הכוללת†מערכת

ניטור†ובקרת†ביצועים†של†כל†אחד†מהקולטים†הסולארייםÆ†החברה†הוקמה†בשנת†∂∞∞≥†ומאז†מוצריה†מותקנים†בהתקנות†ביתיות¨

Æעל†גגות†מבנים†חקלאיים†ותעשייתיים†ובשדות†סולאריים†מעל†∞≥±†מדינות†ברחבי†העולם

†מובילה†בעולם†בתחום†טכנולוגית†האופטימיזציה†למערכות אנחנו†מזמינים†אותך†להצטרף†לחברה†בינלאומית≠טכנולוגית¨

Æסולאריות¨†אשר†נסחרת†בבורסה†בארה¢ב†≠†ולהוות†חלק†מהותי†בקידום†פתרונות†לאנרגיה†ירוקה¨†לעתיד†טוב†יותר

https://www.solaredge.com†∫אתר†אינטרנט

solaredge.jobfair@applynow.io†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

Æקהל†יעד∫†סטודנטים†ובוגרים†להנדסת†חשמל¨†מדעי†המחשב¨†הנדסת†תוכנה¨†הנדסת†מכונות

IAI†≠†התעשייה†האווירית†לישראל

תחום†עיסוק∫†חברה†ביטחונית

Æהתעשייה†האווירית†לישראל†היא†החברה†הביטחונית≠טכנולוגית†הגדולה†והמובילה†בישראל

החברה†והטכנולוגיות†שפיתחה†נחשבים†למובילים†עולמיים†בתחומים†רבים¨†כגון∫†מל¢טים¨†חלל†ולוויינים¨†מערכות†הגנה†כגון†החץ

וכיפת≠ברזל¨†מערכות†מכ¢מ†ומודיעין¨†לוחמת†סייבר†ומטוסי†מנהליםÆ†אם†בשבילך†השמיים†הם†לא†הגבול¨†הצטרף†אלינו†למגוון

Æאו†סטודנטיםØמשרות†פנויות†לבוגרים†בעלי†ניסיון†רלוונטי†ו†Æתפקידים†מרתקים

www.iai.co.il/jobs†∫אתר†אינטרנט
קהל†יעד∫†סטודנטים†בעלי†יתרת†לימודים†של†שנתיים†וØאו†בוגרים†בעלי†ניסיון†של†≤†שנים†לפחות†בתחומים†הבאים∫†הנÆ†חשמל

Æחומרים†ועוד†Æתעו¢נ¨†הנ†Æמכונות¨†מדעים†מדויקים¨†פיזיקה¨†הנ†Æתוכנה¨†הנ†Æואלקטרוניקה¨†הנ



∑

Amazon

Semiconductor†∫תחום†עיסוק
Annapurna Labs is an Amazon company with development centers in the US and Israel dedicated to
building innovation in silicon and hardware for our Amazon Web Services (AWS) infrastructure and
customers at software speed and agility. As part of AWS, Annapurna is at the forefront of developing
technology for one of the fastest growing IT organizations on the planet.
We are looking for exceptional candidates in all disciplines across silicon engineering, operations,
verification, hardware and software development to join us on this incredible journey.

www.amazon.jobs†∫אתר†אינטרנט
anpcareers@amazon.com†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

Æקהל†יעד∫†הנדסת†חשמל¨†מדעי†המחשב¨†פיזיקה

.Chip Design, Verification, Embedded Software, Software QA, DFT, Product Test, Chip Validation†∫משרות†מוצעות

Vayyar

3D sensors†∫תחום†עיסוק
Vayyar’s sensors create high-resolution images based on advanced RF technology. Our devices, either
stand alone or integrated, are opening new capabilities, in a wide range of markets including automotive,
smart home, medical, homeland security, retail and more. Vayyar’s mission is to help people worldwide
improve their health, safety and quality of life using mobile, low-cost, and safe 3D imaging sensors.

https://vayyar.com/technology†∫אתר†אינטרנט
career@vayyar.com†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

.Students+ RCG's†∫קהל†יעד

Motorola Solutions

תחום†עיסוק∫†חברת†טכנולוגיה†המספקת†פתרונות†תקשורת

מוטורולה†סולושנס†היא†חברת†טכנולוגיה†המספקת†פתרונות†תקשורת¨†תכנה†ווידיאו†למשימות†קריטיות¨†המסייעים†לכוחות†ביטחון

וארגונים†לבנות†ערים†בטוחות†יותר†וקהילות†משגשגותÆ†הטכנולוגיות†שלנו†≠†בהן†מכשירי†קשר¨†מכשירי†סלולר†©פס†רחב®¨†מצלמות

אבטחה¨†פתרונות†אנליטיקה¨†שירותים†ותוכנה†≠†מאפשרות†לכוחות†ביטחון¨†ציבור†ולקוחות†ארגוניים†ברחבי†העולם†להישאר†מחוברים

Æברגעים†הקריטיים†ובעבודה†היומיומית

https://www.motorolasolutions.com†∫אתר†אינטרנט

gius@motorolasolutions.com†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

Æקהל†יעד∫†מהנדסי†תוכנה¨†מחשבים¨†מערכות†תקשורת¨†חשמל¨†מכונות¨†אלקטרוניקה
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Sodastream

תחום†עיסוק∫†יצור†מכשירי†הגזה†בייתים

סודהסטרים†הפכה†רעיון†קיים†לתפישה†עסקית†דינאמית†ותוססת∫†מכשירי†סודהסטרים†הופכים†מי†ברז†קולחים†למי†סודה†תוססים

ומרעננים¨†ועל†ידי†הוספת†אחד†ממגוון†הסירופים†של†סודהסטרים†פותחים†פתח†לעולם†נפלא†של†משקאות†קלים†ותוססים†במגוון

טעמיםÆ†היישום†המיוחד†שלנו†לרעיון¨†הפך†את†הקבוצה†תוך†שנים†ספורות†ליצרן†ולספק†הגדול†ביותר†בעולם†של†מערכות†להכנת

Æמשקאות†מוגזים†בבית

Æמדינות†בכל†רחבי†העולם†ולמעלה†מ≠∂†מיליון†צרכנים†המכינים†לעצמם†בביתם†משקאות†תוססים†¥μ≠סודהסטרים†מונה†כיום†כ

https://www.sodastream.co.il†∫אתר†אינטרנט
Æות†בתחומי†המכונות¨†חשמל¨†אלקטרוניקה¨†תעשייה†וניהולØות†ומהנדסØקהל†יעד∫†סטודנטים

DellEMC

תחום†עיסוק∫†היי†טק

The Dell EMC Israel R&D Site, with sites in Herzliya, Glil-Yam, Beer-Sheva and Haifa, is renowned for
driving innovation in a dynamic, challenging and forward-thinking environment. Our R&D Site
spearheads Dell EMC’s transformation revolution, enabling businesses and service providers to deliver
information technology as a service (ITaaS).
The center is a growth engine and innovation leader in research and development, product management
and professional services.

https://www.dellemc.com/he-il/index.htm†∫אתר†אינטרנט

https://jobs.dell.com†∫לשליחת†קו¢ח

Æתואר†ראשון¨†שני†ושלישי†Æקהל†יעד∫†סטודנטים†ובוגרים

Marvell Israel

תחום†עיסוק∫†סמיקונדוקטור

מארוול†ישראל†מעסיקה†כ≠∞μ∂†עובדים†במרכזי†פיתוח†ביקנעם†ובפתח†תקווהÆ†החברה†מובילה†בתחום†תשתיות†תקשורת†הסלולר

ל≠5G†ומפתחת†פתרונות†קצה≠לקצה†בתחום†הרישות†©Networking®†עבור†ארגונים¨†קמפוסים†ומרכזי†תקשורת†נתונים¨†החל

Æ®NICs©†פתרונות†נטוורקינג†לאחסון†ואדפטורים†לשרתי†רשת†¨Switch Ethernet≠ב
Google, Samsung, Microsoft, Cisco, Huawei, Synopsis, San Disk-Western Digital, Dell,†∫בין†לקוחות†החברה

Æועוד†Hitachi, Sony
http://www.Marvell-Israel.co.il†∫אתר†אינטרנט

קהל†יעד∫†סטודנטים†וסטודנטיות†להנדסת†חשמל¨†אלקטרוניקה¨†מחשבים¨†תקשורת¨†תוכנה†ומדעי†המחשב†≠†מסמסטר†רביעי†ובוגרי†תואר

.Students for Design, verification and software†∫משרות†מוצעות
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SQLink

תחום†עיסוק∫†מערך†מקיף†של†פתרונות†מחשוב

קבוצת†SQLink†מונה†כ≠∞∞∞¨≥†מומחים†ויועצים†מכל†תחומי†ה≠IT†והפיתוחÆ†החברה†מציעה†ללקוחותיה†מערך†של†פתרונות
מחשוב†הכולל†שירותי†תשתית¨†ניהול†פרויקטי†אינטגרציה†מורכבים¨†פתרונות†תוכנה¨†ייצוג†ושיווק†של†מוצרי†תוכנה¨†בדיקות¨†שירותי

ÆOffshore†מיקור†חוץ†וייעוץ† †בדיקה†ותחזוקה†של†מתחמי†עבודה†להיי≠טק¨ הדרכה†והטמעה¨†הכשרות†טכנולוגיות¨†תכנון¨

https://www.sqlink.com†∫אתר†אינטרנט

shiro@sqlink.com†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

Æשני†בהנדסת†תוכנה¨†מדעי†המחשב¨†אבטחת†מידע†Øקהל†יעד∫†בוגרי†תואר†ראשון

שלו†שירותי†שיקום

תחום†עיסוק∫†שירותי†שיקום†לאנשים†עם†מוגבלות

שלו†הינה†חברה†מקצועית¨†מובילה†וחדשנית¨†המספקת†שירותי†שיקום†למגוון†רחב†של†אוכלוסיות∫†נפגעי†נפש¨†נכויות†פיזיות¨

עיוורים†חירשים¨†אוטיזם¨†מש¢ה†וקשישיםÆ†החברה†מאפשרת†לכל†אדם†לקבל†מענה†שיקומי≠טיפולי†ייחודי¨†מקצועי†ומתקדם¨

באמצעות†מגוון†רחב†של†שירותים†בכל†הארץÆ†חברת†שלו†מאמינה†בחשיבות†ההון†האנושי¨†ולכן†משקיעה†רבות†בעובדיה†ומציעה

להם†תוכניות†שימור†עובדים¨†פיתוח†קריירה¨†סבסוד†במימון†לימודים†והדרכות†מקצועיותÆ†מסלולים†אלו†מאפשרים†ומטפחים†רכישת

Æידע¨†התמקצעות†ופיתוח†מיומנויות†בעולם†הטיפול†על†כל†גווניו

http://www.slavpro.co.il†∫אתר†אינטרנט
shimritd@slavgroup.co.il†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

Æקהל†יעד∫†תפקידי†הדרכה†שיקומית†≠†רלוונטי†לכלל†הפקולטות

Æתפקידי†עבודה†סוציאלית†≠†רלוונטי†לבוגרי†תואר†בעבודה†סוציאלית¨†או†לסטודנטים†לעבודה†סוציאלית†לקראת†גמר†החובות

Æמשרות†מוצעות∫†הדרכה†שיקומית¨†עבודה†סוציאלית

ManpowerGroup

תחום†עיסוק∫†השמה†והעסקה

Æהפועלת†למעלה†מ≠∞∑†שנה† ManpowerGroup†הינה†קבוצה†מובילה†בעולם†בפתרונות†עבודה†בתחום†משאבי†האנוש¨
בישראל†מספקת†הקבוצה†מענה†ליותר†מ≠∞∞∞¨∞±†לקוחות†ומעסיקה†כ≠∞∞∞¨∞μ†עובדים†בשנה¨†באמצעות†עשרות†סניפים†ברחבי

הארץ†ויועצי†השמה†מקצועייםÆ†בין†לקוחותינו†נמנות†חברות†מובילות†במשק¨†בנקים†וחברות†פיננסיות¨†חברות†תקשורת†ושירותים¨

חברות†הייטק†חברות†ביטחוניות†ועודÆ†ברשותנו†מאגר†של†אלפי†משרות¨†בדרגים†שונים†בכל†התחומים†≠†ביוטק¨†פיננסים¨†בנקאות¨

Æשיווק¨†מכירות¨†מחשבים¨†הנדסה¨†הייטק¨†משאבי†אנוש¨†לוגיסטיקה†ועוד

https://www.manpower.co.il†∫אתר†אינטרנט
Æקהל†יעד∫†סטודנטים†ובוגרים

Æמשרות†מוצעות∫†מגוון†תחומים
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KPMG†≠†סומך†חייקין

תחום†עיסוק∫†ייעוץ†וראיית†חשבון

KPMG†סומך†חייקין†בישראל†הוא†ביתם†של†למעלה†מ≠∞∞≥¨±†אנשי†מקצוע¨†ביניהם†∑μ†שותפי†ביקורת¨†ייעוץ†ומסים¨†המחויבים

Æלמלא†את†חזון†הפירמה†ולספק†שירות†מקצועי†ואיכותי

KPMG†סומך†חייקין†מונה†ארבעה†סניפים†ברחבי†הארץ∫†תל†אביב¨†חיפה¨†ירושלים†ובאר†שבעÆ†המשרד†מלווה†מגוון†רחב†של†חברות

בכל†ענפי†המשק†ופועל†על†מנת†לספק†ללקוחותיו†מגוון†רחב†של†שירותים†ובהם†ביקורת¨†ייעוץ†פיננסי¨†מיסוי†ישראלי†ובינלאומי¨

Æליווי†עסקאות¨†מיזוגים†ורכישות¨†ייעוץ†מערכות†מידע¨†אבטחת†מידע†ועוד

somekhchaikin.55.fof@applynow.io†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

Æקהל†יעד∫†חשבונאות¨†מערכות†מידע¨†כלכלה¨†תעשיה†וניהול¨†הנדסת†תוכנה

המוסד†למודיעין†ולתפקידים†מיוחדים

תחום†עיסוק∫†בטחוני

רוצה†עבודה†עם†משמעות¨†עם†ערכיםø†רוצה†עבודה†שתרגש†אותך¨†תאתגר†אותך¨†תכניס†לך†עניין†לחייםø†אנחנו†מזמינים†אותך

לעשות†את†הצעד†הראשון†בדרך†לשםÆ†למוסד†למודיעין†ולתפקידים†מיוחדים†דרושיםØות†מועמדיםØות†לתפקידים†במרחב†העשייה

המבצעי≠מודיעיני≠טכנולוגיÆ†אנו†מציעים†מגוון†משרות†מאתגרות†ומרתקות¨†בעלות†תרומה†אישית†ולאומיתÆ†אנו†מחפשים†אנשים

Æ™®ותØות†וותיקיםØות†©טרייםØיות†או†לבוגריםØאיכותיים¨†מתחומי†לימוד†שונים†ומגוונים†למשרות†אשר†יכולות†להתאים†לסטודנטים

™רק†מועמדיםØות†מתאימיםØות†ייענוØתיענינה

https://www.mossad.gov.il/Pages/default.aspx†∫אתר†אינטרנט
Æות¨†מכלל†הפקולטות†וכלל†סוגי†התאריםØאו†בוגריםØיות†החל†משנת†הלימודים†האחרונה†וØקהל†יעד∫†סטודנטים

Mobileye

תחום†עיסוק∫†עיבוד†תמונה†וראייה†ממוחשבת

Mobileye is the global leader in the development of computer vision and machine learning, data
analysis, localization and mapping for Advanced Driver Assistance Systems and autonomous driving.
The Company’s technology keeps passengers safer on the roads, reduces the risks of traffic accidents,
saves lives and has the potential to revolutionize the driving experience by enabling autonomous
driving. We’re headquartered in Jerusalem, come join us and influence the future of driving!

https://www.mobileye.com†∫אתר†אינטרנט

Æשלישי¨†בתחומי∫†מדעי†המחשב¨†הנדסה¨†מתמטיקה¨†פיזיקה¨†תעשיה†וניהול†Ø†שני†Ø†קהל†יעד∫†בוגרים†וסטודנטים†לתואר†ראשון

Æמשרות†מוצעות∫†פיתוח†אלגוריתמים¨†ניהול†פרויקט
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אלביט†מערכות

תחום†עיסוק∫†הייטק

אלביט†מערכות†הינה†חברה†רב≠לאומית†העוסקת†במגוון†רחב†של†טכנולוגיות†מתקדמותÆ†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

Æל¢א®†וסיגינט¨†מערכות†אבטחה†וביטחון†פנים¨†פתרונות†סייבר†ועוד©

http://www.elbitsystems.com/jobs†∫אתר†אינטרנט
jobs@elbitsystems.com†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

Æקהל†יעד∫†סטודנטים†להנדסת†חשמל†ואלקטרוניקה¨†הנדסת†תעשיה†וניהול¨†הנדסת†מכונות

Infinity labs R&D

תחום†עיסוק∫†פיתוח†תוכנה

חברת†Infinity labs†מקבוצת†matrix¨†מגייסת†בוגריØות†תואר†ראשון†ומעלה†בהצטיינות†מתחומים†שונים†וללא†ניסיון†קודם¨
Æהמעוניינים†לפתח†קריירה†משמעותית†בתחום†הפיתוח†תוכנה†ולהשתלב†במשרות†פיתוח†עתירות†טכנולוגיה†בחברות†הייטק

טרם†תחילת†העבודה†יעברו†המועמדיםØות†סדנת†הכנה†מעשית†ואינטנסיבית†לפיתוח†בת†∏≥†שבועותÆ†הסדנה†מועברת†על†ידי

אנשי†פיתוח†בכירים†בתעשיית†ההייטק†ומהווה†קרש†קפיצה†משמעותי†להשתלבות†בפרויקטים†מרתקים†ומורכבים†עתירי†טכנולוגיה

Æinfinity labs†ההכשרה†על†חשבון†חברת†Æומהווה†חלופה†לשנות†הניסיון†הראשונות

https://infinitylabs.co.il†∫אתר†אינטרנט
hr@infinitylabs.co.il†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

Æקהל†יעד∫†בוגרי†תואר†ראשון†ומעלה

Æמשרות†מוצעות∫†כניסה†לעולם†התוכנה

Club Med

תחום†עיסוק∫†מלונאות†ונופש

משנות†החמישים†חברת†קלאב†מד†ביססה†עצמה†כמומחית†העולמית†לתיירות†יוקרתית†ורב†תרבותית†של†חופשת†הכל†כלול¨†עם

Æלמעלה†מ≠∞∑†מועדונים†הממוקמים†ביעדים†המדהימים†והיפים†בעולם

עבודה†בקלאב†מד†מאפשרת†לכם†לעבוד†ולחיות†בלב†ההתרחשות†והחוויה¨†כל†זאת†תוך†למידה†מתמדת†על†עצמכם†דרך†אתגרים

מקצועיים†וחוויות†אישיות†שיהוו†מנוף†לעתידÆ†זו†ההזדמנות†שלכם†לגלות†את†עצמכם†ואת†כישוריכם¨†להיפתח†ולהכיר†אופקים

Æחדשים†ולא†פחות†חשוב†לקחת†איתכם†חוויה†ייחודית†ובלתי†נשכחת

https://www.clubmedjobs.co.il†∫אתר†אינטרנט
TelavivJob@clubmed.com†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

Æקהל†יעד∫†ניהול†מלונאות†ותיירות

Æמשרות†מוצעות∫†ברמנים¨†פקידי†קבלה¨†יחסי†ציבור
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צוערי†שהם

תחום†עיסוק∫†צוערים†לשירות†המשטרה

תוכנית†¢צוערי†שהם¢†©צוערים†לשירות†המשטרה®†היא†תוכנית†מצוינות†לסטודנטים†המשלבת†לימודים†אקדמיים†וקריירה

Æהסטודנטים†עוברים†הכשרה†לתפקיד†קצונה†במשטרת†ישראל†במסלול†ייחודי†Æכבר†במהלך†הלימודים

Æהתכנית†מיועדת†להכשיר†את†הצוערים†לתפקידי†קצונה†בסיור†ובחקירות†בתחנות†המשטרה†ברחבי†הארץ

https://www.police.gov.il/join/shoham†∫אתר†אינטרנט

shoham@police.gov.il†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

Æלתואר†ראשון†בעלי†רקע†ניהולי†או†פיקודי†ßו≠ב†ßקהל†יעד∫†סטודנטים†בשנים†א

שב¢ס†≠†שירות†בתי†הסוהר

תחום†עיסוק∫†ארגון†בטחוני

שירות†בתי†הסוהר†הינו†ארגון†כליאה†לאומי¨†ביטחוני¨†בעל†ייעוד†חברתי¨†המשתייך†למערכת†אכיפת†החוקÆ†תפקידו¨†החזקת

אסירים†ועצורים†במשמורת†בטוחה†ונאותה¨†תוך†שמירה†על†כבודם¨†מילוי†צרכיהם†ומתן†טיפול†ושיקום†לצורך†השתלבות†מיטבית

Æבקהילה†לאחר†שחרורם

בשב¢ס†π≥†מתקני†כליאה¨†כ≠∞∞∞¨π±†אסירים†ועצורים†המוחזקים†במתקני†הכליאה†ובחלופות†הכליאהπ¨±∞∞†Æ†סוהרים†וקצינים

Æבתפקידי†ביטחון¨†טיפול¨†תעסוקה¨†חיילי†חובה†ויחידות†מבצעיות

Æהארגון†דואג†להכשרה†וטיפוח†הסגל†במגוון†רחב†של†הכשרות†מקצועיות¨†קורסי†ליבה†וקורסי†פיקוד†בכירים

https://lgips.gov.il/Pages/HomePage.aspx†∫אתר†אינטרנט
giyus@ips.gov.il†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

Æקרימינולוגיה†Ø†הוראה†Ø†חינוך†Ø†קהל†יעד∫†סטודנטים†ובוגרי†עבודה†סוציאלית

Æרווחה¨†סוהר†Æחינוך¨†ק†Æמשרות†מוצעות∫†עו¢ס¨†ק

ORS

תחום†עיסוק∫†משאבי†אנוש¨†כח†אדם†והשמה

קבוצת†ORS†היא†בין†החברות†המובילות†בארץ†בתחומי†המיון¨†הגיוס¨†ההשמה†וההעסקה†של†עובדים†קבועים†וזמנייםÆ†סל†המוצרים

הרחב†של†החברה†מספק†מענה†גמיש†ומותאם†לדרישות†ולצרכים†של†המעסיקים†ומחפשי†העבודה†ובכלל†זה†שירותי†גיוס¨†מיון¨

מרכזי†הערכה¨†השמה¨†העסקה¨†מיקור†חוץ¨†מרכזי†גיוס†והערכת†עובדים¨†לרבות†out-sourcing†מלא†של†כל†תהליכי†המיון†והגיוס¨

הדרכה†וניהול†פרויקטיםÆ†אנו†מלווים†את†קהל†לקוחותינו†בכל†תהליך†הגיוס†והקליטה¨†באמצעות†יועצי†השמה†מקצועיים¨†מומחים

Æמהשורה†הראשונה†בתחום†משאבי†האנוש

http://www.ors.co.il†∫אתר†אינטרנט
sivan@ors.co.il†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

ÆותØאבות¨†אקדמאיםØות¨†אמהותØקהל†יעד∫†סטודנטים

Æמשרות†מוצעות∫†תעשיה¨†פיננסיים¨†אדמיניסטרציה
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Yotpo

Software†∫תחום†עיסוק
Yotpo’s suite of integrated solutions for reviews, visual marketing, loyalty, and referrals helps commerce
companies accelerate growth by enabling advocacy and maximizing customer lifetime value.
Our vision - To provide brands with the essential marketing tech stack they need to win in a customer
centric world.

https://www.yotpo.com†∫אתר†אינטרנט

jobs@yotpo.com†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

.Graduates†∫קהל†יעד
.Full stack, Automation, Analyst†∫משרות†מוצעות

Nikon Precision

תחום†עיסוק∫†סמי†קונדוקטור

Nikon Precision†הינה†חברה†לייצור†מערכות†אופטיות†מהמובילות†בעולםÆ†החברה†ייצרה†למעלה†מ≠∞∂†דגמי†מערכות†ליטוגרפיה
†Æאשר†נמצאות†בליבה†הטכנולוגית†של†תעשיית†הסמיקונדוקטור

בישראל†מעסיקה†מהנדסים†בתחומי†אלקטרוניקה¨†אופטיקה†ומכונות†ומספקת†שירות†טכני¨†התקנה¨†תחזוקה†ושדרוג†של†מכונות

עבור†לקוחותיהÆ†החברה†מציעה†לעובדים†הזדמנות†לעסוק†בחברה†גלובאלית†הנמצאת†בחזית†הטכנולוגיה†ומספקת†להם†תנאים

Æמצוינים†והזדמנות†ללמידה†מתמשכת†וקריירה†משמעותית

https://www.nikonprecision.com†∫אתר†אינטרנט

npe-israel-hr@nikon.com†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

Æקהל†יעד∫†מהנדסי†אלקטרוניקה¨†מהנדסי†אלקטרואופטיקה¨†מהנדסי†מכונות

.Field Service Engineer†∫משרות†מוצעות

Minute Media

תחום†עיסוק∫†מדיה†וטכנולוגיה

Minute Media is a leading media and technology company, powered by authentic and socially driven
content created by the fans, for the fans.
Our business was founded in Israel in 2011 and today, we’ve grown into a global media company with
5 O&O communities across a multitude of genres, including U.S. sports, esports, lifestyle and more!
Our tech powers everything we do - from our platform to our content to the experiences we build
for advertisers, brands and publishing partners.

https://www.minutemedia.com†∫אתר†אינטרנט

jobs@minutemedia.com†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

Æקהל†יעד∫†בוגרי†מדעי†המחשב¨†הנדסת†תעשייה†וניהול



±¥≥ Æ∂ Æ≤∞±π ד†תעסוקה† רי י

Applied Materials

תחום†עיסוק∫†טכנולוגית†ננו≠ייצור

אפלייד†מטריאלס†היא†היצרנית†הגדולה†בעולם†של†ציוד†לתעשיית†המוליכים†למחצהÆ†החברה†מפתחת†את†הטכנולוגיות†והמערכות

Æאשר†מייצרות†את†רוב†השבבים†החדשים†בעולם

בישראל†יושבת†חטיבה†עסקית†עצמאית¨†המתמחה†בפיתוח†וייצור†של†מערכות†אלקטרו≠אופטיות†ואלקטרוניות†מהמורכבות

והמתקדמות†בעולםÆ†המערכות†משלבות†פיזיקה¨†אופטיקה¨†אלגוריתמים†ועיבוד†תמונה¨†אלקטרוניקה¨†תוכנה¨†רובוטיקה¨†מכניקה

ועודÆ†החברה†יושבת†ברחובות†ואחראית†על†כל†התהליך†העסקי†לרבות∫†זיהוי†צרכי†השוק¨†מו¢פ¨†ייצור¨†שיווק†וליווי†צמוד†של†המכירות

Æוהתמיכה†ברחבי†העולם

http://www.appliedmaterials.com†∫אתר†אינטרנט

jobs_Israel@amat.com†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

Æקהל†יעד∫†סטודנטים†ובוגרים†להנדסה†ולמדעים

Æת†אפליקציה¨†תוכנה¨†אלגוØמשרות†מוצעות∫†מהנדס

אסם

תחום†עיסוק∫†חברת†מזון

אסם†הינה†חברת†המזון†המובילה†בענף†המזון†בישראל¨†בבעלות†נסטלה†העולמיתÆ†קבוצת†אסם†מונה†כ≠∞∞∏¨¥†עובדים†וכוללת†את

החברות†הבנות†≠†צבר¨†טבעול¨†בונזßור¨†גלידות†נסטלה†ומטרנה¨†את†החטיבה†הקולינרית†וחטיבת†החטיפים¨†המשקאות¨†המאפה

Æכיה†ובארה¢בßמפעלים†ברחבי†הארץ¨†בנוסף†מפעלים†בצ†π†לקבוצה†Æודגני†הבוקר

קבוצת†אסם†מאמינה†ביעוד†המבוסס†על†ערכים†של†כבוד†לעצמנו¨†כבוד†לעתיד¨†כבוד†לאחרים†וכבוד†למגווןÆ†מתוך†ערכים†אלו¨

Æאסם†פועלת†ליישום†הייעוד†שלה†ולהשפיע†בשלוש†זירות†מרכזיות∫†יחידים†ומשפחות¨†קהילות†והסביבה

https://www.osem.co.il/contact-service-center/jobs†∫אתר†אינטרנט
Jobs.osem@il.nestle.com†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

קהל†יעד∫†בוגרים†או†סטודנטים†שמסיימים†השנה†תואר†ראשון¨†בתחום∫†הנדסת†מכונות¨†הנדסת†ביוטכנולוגיה¨†הנדסת†כימיה¨

Æהנדסת†מזון¨†הנדסה†תעשיה†וניהול¨†מנהל†עסקים†התמחות†בשיווק¨†כלכלה

רפאל†≠†מערכות†לחימה†מתקדמות†בע¢מ

תחום†עיסוק∫†מערכות†לחימה†מתקדמות

רפאל≠†מערכות†לחימה†מתקדמות†בע¢מ¨†מפתחת†ומייצרת†אמצעי†לחימה†מהמתקדמים†ביותר†לצה¢ל†ולמערכת†הביטחון†תוך

ביסוס†חוסנה†הכלכלי†בפעילות†בשוק†הבינלאומיÆ†רפאל†פועלת†כחברה†גלובלית†תוך†פיתוח†טכנולוגיות†ומוצרים†באוויר¨†בים¨

Æביבשה¨†בחלל†ובסייבר¨†המשווקים†ונמכרים†ללקוחות†בארץ†ובעולם

קהל†יעד≠†למגוון†תפקידים†אתגריים†ובחזית†הידע†ברפאל¨†דרושים†סטודנטים†Ø†בוגרים†בפקולטות∫†מכונות¨†אוירוß¨†פיזיקה¨

Æאלקטרוניקה¨†מדמ¢ח¨†תעו¢נ¨†מתמטיקה

http://career.rafael.co.il†∫אתר†אינטרנט
Æקהל†יעד∫†סטודנטים¨†בוגרים†ומנוסים
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Better Impression

Online†∫תחום†עיסוק
Better Impression is a results-driven marketing startup which drives high quality traffic and targeted
leads to select business partners using intelligent digital marketing strategies. Using these sophisticated
techniques which include PPC ads across a range of advertising platforms and verticals, Better Impression
is able to target tens of millions of unique B2B and B2C consumers from around the world.

https://www.bimpression.com†∫אתר†אינטרנט

Jobs@bimpression.com†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

קהל†יעד∫†בוגרים†ובעלי†ניסיון

.Marketing Analyst, BD Manager†∫משרות†מוצעות

אתוסיה†משאבי†אנוש

תחום†עיסוק∫†השמה†להייטק†ולביוטק

באתוסיה†אנחנו†מתמחים†במתן†מענה†מקצועי†לצורכי†איוש†משרות†מתוך†הבנה†מלאה†והיכרות†מקיפה†עם†עולמות†התוכן

Æבשביל†החלטות†טובות†בתחום†התעסוקה¨†כדאי†לצעוד†יד†ביד†עם†מישהו†שאכפת†לו†ממך†Æודרישות†השווקים†בהם†אנחנו†פועלים

Æמשרות†פתוחות†באתר¨†בתחומי†התוכנה¨†החומרה¨†ההנדסה¨†ביוטק¨†שיווק†ומכירות†וכן†עולם†הכספים†והמטה†±¨μ∞∞†יש†לנו†מעל

øאז†נפגש†ביריד†Æצוות†היועצים†שלנו†ישמח†לכוון†אותך†אל†הדרך†הנכונה†להתחלת†הקריירה†שלך†וללוות†אותך†בשנים†שיבואו

https://www.ethosia.co.il†∫אתר†אינטרנט
jobs@ethosia.com†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

Æקהל†יעד∫†סטודנטים†למדעי†המחשב¨†מערכות†מידע¨†תעשייה†וניהול¨†ביולוגיה¨†ביוטכנולוגיה

Æמשרות†מוצעות∫†משרות†הייטק†וביוטק

יוניליוור†ישראל

תחום†עיסוק∫†חברת†מוצרי†צריכה

יוניליוור†ישראל†הינה†אחת†מ≠μ†החברות†המובילות†בארץ†ובעולם†בתחום†מוצרי†המזון†והטיפוח†האישי†והביתי†המעסיקה†למעלה

מ≠∞∞∞¨≥†עובדים¨†בשליטת†תאגיד†אנגלי†הולנדי¨†ומותגיה†המובילים†הם∫†תלמה¨†קנור¨†קליק¨†בייגל†בייגל¨†גלידת†שטראוס¨†דאב¨

†Æרקסונה¨†אקס¨†קליק¨†בדין¨†סיף¨†פינוק†והלמנס

כחלק†מחזון†החברה†ומתפיסת†הקיימות†שלה¨†יוניליוור†מפתחת†דרכים†חדשניות†לעשיית†עסקים¨†במטרה†להכפיל†את†גודלה¨

להפחית†השפעה†סביבתית†שלילית†וליצור†השפעה†חברתית†חיוביתÆ†יוניליוור†משקיעה†בפיתוח†הטאלנטים†באמצעות†מגוון†תכניות

Æעתודה†ניהולית

hr.recruit@unilever.com†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

Æקהל†יעד∫†מנהל†עסקים¨†מדעי†החברה¨†מדעי†המחשב¨†כספים¨†מהנדסי†מכונות†ותעשיה†וניהול

Æמשרות†מוצעות∫†עתודה†ניהולית†שיווק¨†מכירות¨†מחשב
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קבוצת†אורון

תחום†עיסוק∫†הנדסה†אזרחית

†תחומים∫ †במגוון †פועלת †הקבוצה Æערך† †לניירות †בבורסה †נסחרות †ומניותיה ¨≤∞±μ† †בשנת †לציבור †הונפקה †אורון קבוצת

Æßוכד† †מגורים †גשרים¨ †קרקעיות¨ †תת †ותשתיות †כבישים †כגון∫ †והסלילה¨ †הבנייה †בתחום †מענה †מתן תשתיות∫

Æתעשייה∫†לחברה†מחצבה†המספקת†מגוון†חומרי†גלם¨†≤†מפעלי†בטון†המציעים†מגוון†סוגי†בטון†מוכן†ומפעל†אספלט†חדשני

Æלמגורים† †בפרויקטים †קרקע †וצמודי †רוויה †בבנייה †דירות †של †ומכירה †שיווק †הקמה¨ †בתכנון¨ †התמחות ייזום∫

Æומשתתפת†במסגרת†שותפויות†שונות†במכרזים†המובילים†בתחום†BOT\PFI†זכיינות∫†פועלת†בתחום†מכרזי†הזכיינות

https://www.oron-group.co.il†∫אתר†אינטרנט
jobs@oron-group.co.il†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

Æשני†ובוגרים†בתחומים∫†הנדסה†אזרחית†והנדסת†תעשייה†וניהול†Øקהל†יעד∫†סטודנטים†לתואר†ראשון

ביו≠טכנולוגיה†כללית

תחום†עיסוק∫†פרמצבטיקה

חלוצת†הביוטכנולוגיה†בישראל¨†עוסקת†בפיתוח†וייצור†מוצרים†ביוטכנולוגים†במגוון†גדול†של†תחומי†הרפואה∫†פריון¨†אנדוקרינולוגיה¨

†אריזה †אספטי¨ †מילוי †חלבונים¨ †ניקוי †תרביות†תאים¨ †פרמנטציה†בקטריאלית¨ †מיישמת†הנדסה†גנטית¨ Æאורתופדיה†ועיניים

אוטומטיתÆ†עבודה†בסטנדרטים†הגבוהים†ביותר†בתעשייה (GMP) מול†מגוון†גדול†של†רשויות†רגולטוריות†בעולםÆ†ממוקמת†באזור

Æ®התעשייה†באר†טוביה†ומונה†כ≠∞∞≤†עובדים†©החל†מפיתוח†וכלה†באריזת†המוצר

Æושיפור† †תפעולית †במצוינות †ודוגלת †נוספות †חברות †ועם †האקדמיה †עם †פעולה †בשיתופי †חדשנות †פרויקטי מובילה

https://www.btgil.com†∫אתר†אינטרנט

Olga.geler@ferring.com†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

Ø†ביוטכנולוגיה†Ø†שני†ושלישי†להנדסת†כימיה†Øקהל†יעד∫††בוגרים†וסטודנטים†לתואר†ראשון

Æßכימיה†וכד†Ø†ביולוגיה†Ø†מדעי†החיים

נציבות†שירות†המדינה†≠†אגף†בחינות†ומכרזים

תחום†עיסוק∫†מגוון†תחומים

נציבות†שירות†המדינה†הינו†הגוף†האחראי†והמוסמך†לניהול†ההון†האנושי†והמערך†הארגוני†בשירות†המדינה¨†מתוכה†פועל†אגף

בכיר†בחינות†ומכרזים†אשר†אמון†על†תחום†הגיוס¨†האבחון†והמיון†התעסוקתי†למשרדי†הממשלה†ויחידות†הסמךÆ†שירות†המדינה

Æעוסק†במגוון†עצום†של†תחומים†ועיסוקים†הנוגעים†לפרט†ולכלל¨†המקיפים†את†מכלול†תחומי†החיים†הפרטיים†והציבוריים

Æהצטרף†למסלול†של†עבודה†בשירות†המדינה¨†מסלול†שאינו†רק†¢מקום†עבודה¢†≠†אלא†דרך†חיים

Æקהל†יעד∫†סטודנטים†ובוגרים†בכל†תחומי†הלימוד

.https://ejobs.gov.il/gius#†∫משרות†מוצעות∫†למכרזים†מקוונים†ניתן†להתעדכן†בכתובת

למשרות†ללא†חובת†מכרז†©מילוי†מקום¨†סטודנט†וכוß®†ניתן†להתעדכן†בכתובת∫

.https://www.gov.il/he/departments/civil_service_commission
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Korentec Technologies

תחום†עיסוק∫†פתוח†פרויקטים†בתוכנה

Multinational†קורן≠טק†מהמובילות†בפתוח†ויישום†מערכות†תוכנה†ומתאפיינת†בפתרונות†חדשניים†אשר†משולבים†בחברות

Start-up†ובתעשייהÆ†בחברה†מפותחות†מערכות†ב≠TOP Technologies†בעולמות†ה≠Open Source†ויישומים†המשולבים
חומרה†ותוכנהÆ†אנו†מציעים†כניסה†לעולמות†תוכן†ופיתוח†חדשניים¨†ליווי†צמוד†בכניסה†לעולמות†ההייטק†וקשר†אישי†מתגמלÆ†אנו

מגייסים†יוצאי†יחידות†צבאיות¨†מהנדסי†תוכנה†וחומרה¨†מהנדסי†מחשבים¨†אלגוריתמאים¨†בודקים†ואנשי†מערכת†מידעÆ†אם†אתם

Æרוצים†להרחיב†את†היכולות†שלכם†באווירה†משפחתית†וצעירה≠†קורן†טק†היא†המקום

https://jobs.korentec.co.il/†∫אתר†אינטרנט
jobs@korentec.co.il†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

Æקהל†יעד∫†סטודנטים†שנה†אחרונה†למערכות†מידע¨†תוכנה¨†מחשבים¨†מתמטיקה

Æמשרות†מוצעות∫†מהנדסי†מערכות†מידע¨†תוכנה†וחומרה

המרכז†לחינוך†סייבר

תחום†עיסוק∫†חינוך†להייטק

המרכז†לחינוך†סייבר†נוסד†על†ידי†קרן†רש¢י†≠†מהקרנות†הפילנתרופיות†הגדולות†והמשפיעות†בישראל†בשיתוף†עם†משרד†הביטחון¨

במטרה†להוביל†שינוי†חברתי†בישראל.†אנו†מאמינים¨†כי†באמצעות†טיפוח†מצוינות†והקניית†ידע†והכשרה†בתחומי†הסייבר†והטכנולוגיה¨

אפשר†לחולל†שינוי†אמיתי¨†לצמצם†פערים†חברתיים†ומגדריים†וליצור†הזדמנות†שווה†לצעירי†וצעירות†דור†המחר†של†ישראל.

הפוטנציאל†הרב†הטמון†בקרב†הדור†הצעיר†בפריפריה†הגיאוגרפית†והחברתית¨†יוכל†להתממש†אם†ניתן†להם†את†הכלים†המתאימים.

בואו†לקחת†חלק†בשינוי†חברתי†אמיתי!

https://cyber.org.il†∫אתר†אינטרנט
jobs@cyber.org.il†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

Æקהל†יעד∫†סטודנטים†למקצועות†ההנדסה†ולמדעי†המחשב

Æות†בתחום†מחשבים†וסייברØמשרות†מוצעות∫†מדריכים

Intel

תחום†עיסוק∫†אלקטרוניקה

סטודנטיות†וסטודנטים†להנדסה¨†מדעי†המחשב¨†פיזיקה†וכימיה! It's Your Chance to Win - אנחנו†הופכים†רעיונות†פורצי

דרך†למציאות†≠†מעבדים†ששוברים†את†שיאי†ה≠Power†וה≠Performance¨†בינה†מלאכותית¨†מכוניות†אוטונומיות¨†IoT†ועוד¨

מפותחים†ומיוצרים†פה†באינטל†ישראל!

שלחו†קורות†חיים†ומשרת†החלומות†כבר†בדרך†אליכם

Career@Intel.com†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

https://jobs.intel.com†∫אתר†אינטרנט

Æקהל†יעד∫†סטודנטים†ובוגרים†לתארים†בהנדסה¨†מדעי†המחשב¨†פיזיקה†וכימיה



±∏≥ Æ∂ Æ≤∞±π ד†תעסוקה† רי י

חיפה†כימיקלים†דרום

תחום†עיסוק∫†דשנים

Haifa†¨בנוסף†לדשנים†Æחברת†חיפה†כימיקלים†הנה†מהמובילות†בעולם†בתחום†הדשנים†הייחודיים†המסיסים†ומבוקרי†שחרור

מייצרת†ומשווקת†כימיקלים†טכניים†לתעשייה†ומגוון†תוספים†לתעשיית†המזוןHaifa†Æ†מייצאת†את†מוצריה†לכ≠∞π†מדינות†ברחבי

Æהינם†מהמורכבים†והמגוונים†בתעשייה†הכימית†בארץ† †רותם¨ †במישור †החברה†הממוקמים†כיום†בישראל¨ †מתקני Æהעולם

ל≠Haifa†יש†גם†מספר†מפעלים†ברחבי†העולם†©צרפת¨†ארה¢ב†וקנדה®Æ†החברה†נמצאת†בתנופת†פיתוח¨†הרחבה†וביצוע†פרויקטים
התומכים†בהעשרת†סל†מוצריה†ובהגנה†על†הסביבה.

https://www.haifa-group.com†∫אתר†אינטרנט

naomi.bargil@haifa-south.com†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

Æמהנדסים†להנדסה†כימית†והנדסת†מכונות†Ø†קהל†יעד∫†סטודנטים

Æמשרות†מוצעות∫†סטודנטים†להנדסה†כימית†ומכונות

PwC Israel

תחום†עיסוק∫†חשבונאות¨†מיסים¨†ייעוץ

†ביקורת †הרשת†מעניקה†שירותי Æהינה†רשת†השירותים†הפיננסיים†המקצועיים†הגדולה†והמובילה†בשוק†הבינלאומי†PwC
±μ∏≠הרשת†פרוסה†ב†Æוחשבונאות¨†מס†ושירותי†ייעוץ†במטרה†לבנות†את†אמון†הציבור†ולהגדיל†את†הערך†ללקוחות†ולמחזיקים†בהם

Æוירושלים† †חיפה †אביב¨ †תל †הארץ∫ †ברחבי †סניפים †בשלושה †פרוסים †משרדינו Æעובדים† ≤μ∞¨∞∞∞≠כ† †וכוללת מדינות

Æהענפים†השונים† †סוגי †מכל †וגלובליות¨ †בוגרות †לחברות †ועד †מחברות†הזנק †החל †חברות¨ †של †רחב †במגוון †מטפלים אנו

https://www.pwc.com†∫אתר†אינטרנט

pwc.hr@il.pwc.com†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

Æבוגרים†לחשבונאות†Ø†קהל†יעד∫†סטודנטים

Wavelength

תחום†עיסוק∫†תעשייה†פרמצבטית

Wavelength†©הידועה†בעבר†בשם†פריגו†API®†היא†חברה†המפתחת¨†מייצרת†ומוכרת†חומרים†פעילים†©API®†לחברות†תרופות
Æבשווקים†שונים†בכל†העולם

Wavelength†מתמקדת†במוצרים†מובחנים†הדורשים†תהליכי†ייצור†מתוחכמיםÆ†החברה†מציעה†פתרון†ברמה†הטובה†ביותר¨
מספקת†ללקוחותיה†תמיכה†מקיפה†ומעמיקה†לאורך†כל†מחזור†חיי†המוצר¨†החל†מפיתוח†מוצרים†ועד†לייצור†מסחרי†ושיווקו

Æ®ב¨†אירופה†ואסיהßßללקוחות†ברחבי†העולם†©בעיקר†בשוק†ארה

https://www.wavelengthpharma.com†∫אתר†אינטרנט

jobs@wavelengthpharma.com†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

Æות†הנדסה†כימיתØות†ובוגריםØקהל†יעד∫†סטודנטים

Æת†מתקני†ייצורØית†למתקני†הייצור¨†מנהלØת†פיתוח†למו¢פ¨†סטודנטØת†תהליך¨†מהנדסØמשרות†מוצעות∫†מהנדס



±π

KLA

Semiconductors†∫תחום†עיסוק
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.

https://www.kla-tencor.com†∫אתר†אינטרנט

academic@kla.com†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

Æקהל†יעד∫†מהנדסים¨†פיזיקאים¨†חוקרים¨†מדענים

Æמשרות†מוצעות∫†באתר†החברה†ובפייסבוק

Mellanox Technologies

תחום†עיסוק∫†הייטק

Mellanox Technologies 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.

http://www.mellanox.com†∫אתר†אינטרנט

job.boards@mellanox.com†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

Æקהל†יעד∫†מדעי†המחשב¨†הנדסת†תוכנה†וחשמל¨†מהנדסי†תעשייה†וניהול

Playtika

Gaming company†∫תחום†עיסוק
Since 2010, Playtika has been a pioneer in the games industry. We were among the first to offer free-
to-play social games on social networks and, shortly after, on mobile platforms. We were also one of
the originators of live game operations, offering users personalized, daily game experiences with new
events and exciting new features 365 days a year.
Our games have stood the test of time, leading with top-grossing titles for over five straight years.

https://www.playtika.com/company†∫אתר†אינטרנט
Ellai@playtika.com†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

Æקהל†יעד∫†הנדסה†תעשייה†וניהול¨†מדעי†המחשב¨†מתמטיקה¨†הנדסה¨†בוגרים†ואקדמיים

.BI / JAVA Dev / Data scientist†∫משרות†מוצעות



≤∞≥ Æ∂ Æ≤∞±π ד†תעסוקה† רי י

נחשון†≠†מטח

תחום†עיסוק∫†חונכות†וירטואלית

תכנית†נחשון†הינה†מיזם†חונכות†וירטואלית†שמפעיל†המרכז†לטכנולוגיה†חינוכית¨†בשיתוף†משרד†החינוךÆ†חזון†התכנית†הינו†להגדיל

את†מספר†הניגשים†לבגרות†ב≠μ≠¥†יחידות†בפריפריה†החברתית†והגאוגרפית†באמצעות†טכנולוגיות†למידה†חדשניות†ובליווי†של

חונך†מקצועי†לאורך†השנהÆ†בשנת†הלימודים†תשע¢ט†לקחו†חלק†בתכנית†כ≠∞∞∞¨∏†תלמידי†תיכון†מכל†רחבי†הארץ†וכ≠∞∞μ¨±†סטודנטים

Æאשר†עסקו†בעשייה†חברתית†משמעותית

https://nachshon.cet.ac.il†∫אתר†אינטרנט
yaarat@cet.ac.il†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

קהל†יעד∫††מדעי†המחשב¨†כל†מקצועות†ההנדסה¨†רפואה¨†כלכלה¨†מנהל†עסקים¨†ראיית†חשבון¨†סטטיסטיקה¨†פיזיקה¨†כימיה¨

Æ®עדיפות†לספרות†אנגלית¨†הוראת†האנגלית†ובעלי†אנגלית†טובה†מאוד†©יבחן†במבחן†Æביו≠טכנולוגיה¨†ביולוגיה

Æמשרות†מוצעות∫†משרת†סטודנט

Strategy&

Strategic Consulting†∫תחום†עיסוק
Strategy& was formed when Booz&Company combined with PwC to a new kind of consulting. With
more than 3,000 employees, across 50 countries and 75 offices, we continues the 100-year legacy of
a leading global consulting firm. TLV office was launched in 2015 combining global practice with local
talent. You’ll be part of a legacy of pioneering ideas. You’ll work with the brightest minds to solve
today’s most challenging strategic issues. You’ll turn big ideas into action and create impact.

http://www.strategyand.pwc.com/il/home†∫אתר†אינטרנט
Strategy.Recruitment@il.pwc.com†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

.Graduates of all degrees and students in their last year†∫קהל†יעד

Riskified

fraud prevention†∫תחום†עיסוק
Riskified is the world's leading eCommerce fraud-prevention company. We use cutting-edge technology,
machine learning algorithms, and behavioral analytics to outsmart eCommerce fraud and help our
merchants grow. Riskified has reviewed hundreds of millions of transactions and approved billions of
dollars of revenue for merchants across virtually all industries, including a number of Fortune 500 companies.

https://www.riskified.com†∫אתר†אינטרנט

jobs@riskified.com†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

Æקהל†יעד∫†בוגרים¨†מנוסים
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Medatech

תחום†עיסוק∫†מערכות†מידע

מידעטק†מתמחית†ביישום†ופיתוח†מערכות†ERP¨†מערכות†e-Business†ופורטלים†ארגוניים†בטכנולוגיית†NET¨†תוך†שימוש

בכלי†פיתוח†מתקדמים†ומתודולוגיית†יישום†ייחודית†המאפשרת†יישום†מהיר†תוך†עמידה†בלוחות†זמניםÆ†לחברה†התמחות†ייחודית

ביישום†מערכת†PRIORITY†ופיתוח†מערכי†תוכנה†נוספים†ושונים†בסביבת†היישום†של†ה≠ÆPRIORITY†משרדי†החברה†בארץ†בהוד

ÆPRIORITY≠ה† †מערכת †את †ומיישמות †המוכרות †ובאוסטרליה †באנגליה †בנות †חברות †למידעטק Æהכרמל† †ובטירת השרון

http://www.medatech.com†∫אתר†אינטרנט

jobs1@medatech.com†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

Æקהל†יעד∫†בוגרים†וסטודנטים†בשנה†אחרונה¨†בפקולטה†לתעשייה†וניהול†התמחות†במערכות†מידע

Æמשרות†מוצעות∫†מנהלי†פרויקטים†ומפתחים

Lightricks

Creativity apps†∫תחום†עיסוק
At Lightricks, we've built an arsenal of fun & powerful creativity apps used by millions worldwide. The
Lightricks DNA is a unique blend of 200 developers, researchers, designers and marketers who excel
in their field. We value cutting-edge technology without sacrificing brilliant design in every product
we build. We’re profitable, with revenues of $50M in 2018. People at Lightricks are here to work hard,
to succeed, and to have fun - those are the kind of people we want to join our team.

https://www.lightricks.com†∫אתר†אינטרנט

Jobs@lightricks.com†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

.Computer science students and graduates†∫קהל†יעד
.Software Engineer†∫משרות†מוצעות

שיכון†ובינוי†≠†סולל†בונה

תחום†עיסוק∫†חברת†ביצוע

הזרוע†הקבלנית†של†שיכון†ובינוי†לביצוע†פרויקטים†של†הנדסה†אזרחית†ובנייה†בישראלÆ†פועלת†משנת†¥≥Æ±π†סולל†בונה†פועלת

באמצעות†ארבע†חטיבות†ביצוע∫†חטיבת†הבנייה†©בניה†ציבורית†ולמגורים®¨†חטיבת†הכבישים†©עבודות†סלילה¨†מחלפים†וגישור¨

כריית†מנהרות¨†העברת†מסילות†רכבת†וביצוע†עבודות†אספלט®¨†חטיבת†EPC†©מגה≠פרויקטים†תהליכיים®†ו¢צמנטכל¢†©עבודות

Æלוגיסטי† †ומרכז †טרומי †מפעל †אספלט¨ †מפעלי †בטון¨ †מפעלי †מפעילה †החברה †אלה †חטיבות †על †נוסף Æ®גאו≠טכניות

https://www.shikunbinui.com/he-IL/solel-boneh†∫אתר†אינטרנט
gili_s@hch.co.il†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

Æקהל†יעד∫†מהנדסים†אזרחיים

Æמשרות†מוצעות∫†ביצוע¨†תכנון†מכרזים
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ECI

תחום†עיסוק∫†טלקום

ECI†היא†חברת†הייטק†ישראלית≠גלובאלית†המפתחת†ומספקת†פתרונות†תקשורת†ללקוחות†ברחבי†העולםÆ†יש†לנו†מרכזי†מחקר

Æופיתוח†בישראל¨†הודו†וסין†ומשרדי†שירות†ומכירה†במעל†ל≠∞≥†מדינות

לצד†פתרונות†תקשורת†של†Packet-Optical Transport¨†אנו†מפתחים†מגוון†של†מוצרי†תוכנה†ומוצרים†אפליקטיביים†לניהול

†חיבור†דינמי †מובילים†את†מהפכת†ה≠5G†ומפתחים†פתרונות†שיספקו †אנו †בנוסף¨ ÆSDN/NFV†ואבטחת†רשת†בטכנולוגיות

Æויהפכו†את†השימוש†ברשת†מחזון†למציאות

https://career.ecitele.com/Careers†∫אתר†אינטרנט
Æקהל†יעד∫†הנדסת†חשמל†ואלקטרוניקה¨†הנדסת†תעו¢ן¨†מדעי†המחשב¨†הנדסת†מחשבים¨†הנדסת†תוכנה

Æוארכיטקטורת†מערכת†C´´†מפתחי†¨Embedded†מפתחי†¨Java†משרות†מוצעות∫†מפתחי

Check Point

Cyber security†∫תחום†עיסוק
Check Point Software Technologies Ltd. (www.checkpoint.com) is a leading provider of cyber security
solutions to governments and corporate enterprises globally. Its solutions protect customers from
cyber-attacks with an industry leading catch rate of malware, ransomware and other types of attacks.
Check Point offers a multilevel security architecture that defends enterprises’ cloud, network and mobile
device held information.

https://careers.checkpoint.com†∫אתר†אינטרנט

shadeng@checkpoint.com†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

Æקהל†יעד∫†סטודנטים†למדעי†מחשב†והנדסת†תוכנה

Apple

Consumer Electronics†∫תחום†עיסוק
Apple is a place where extraordinary people gather to do their best work. Artists and designers, engineers
and scientists, thinkers and doers. Together we create things and experiences people once couldn’t have
imagined - and now can’t imagine living without.
Excited by the idea of making a real impact? a career with Apple might be your dream job. Just be
ready to dream big. If you’re a student or a new grad, studying EE, CE or SW Eng - we invite you to send.

https://www.apple.com/jobs/il/hardware.html†∫אתר†אינטרנט
gneuman@apple.com†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

.EE, CE or SW Eng†∫קהל†יעד
.SW, HW, Design and integration, Verification†∫משרות†מוצעות
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Samsung

Imaging†∫תחום†עיסוק
At Samsung we are focusing beyond the horizon and pushing exciting developments in many key
areas of technology. Samsung is creating a new area of continuous innovation, bringing value and
contribution to society and creating a workplace where our employees can enjoy making the most
of their talent, creativity and passion. Join our fascinating journey to create unrivalled products based
on the company’s cutting-edge technology and share our commitment to bring new value to people
around the globe.

http://www.samsung.com†∫אתר†אינטרנט

jobs.sirc@samsung.com†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

Æקהל†יעד∫†סטודנטים†ובוגרים

HP

תחום†עיסוק∫†דפוס†דיגיטלי

We are the leading printing and personal systems technology company in the world, and we are here
to create technology that makes life better for everyone everywhere. We operate with the heart,
creativity, and energy of a startup, and with the brain muscles, and determination of a Fortune 100
corporation. We will use this unique combination, along with our 50,000 world-class employees and
80-year old legacy of innovation, to engineer experiences that amaze our customers.

http://www.hp.com†∫אתר†אינטרנט

קהל†יעד∫†סטודנטים†ובוגרים†בתואר†ראשון†ותארים†מתקדמים†בתחומי†ההנדסה

©מכונות¨†חומרים¨†אלקטרוניקה¨†תעשייה†וניהול®†וכן†מדעי†המחשב¨†כימיה†ופיזיקה.

Ness

תחום†עיסוק∫†שירותי†מערכות†מידע

Ness††הינה†חברת†שירותי†מערכות†המידע†מהמובילות†בישראל¨†עם†מעל†ל≠∞∞∞¨≤†עובדים†ולמעלה†מ≠∞∞μ†לקוחות†מכלל†מגזרי
התעשייהÆ†אצלנו†תוכלØי†ליהנות†מהיתרונות†של†עבודה†בחברה†גדולה†ויציבה¨†הצומחת†בקצב†מהירÆ†העובדים†והעובדות†שלנו

מעורבים†בפרויקטים†טכנולוגיים†משמעותיים†מהמעניינים¨†המתקדמים†והחדשניים†בשוק¨†במגוון†רחב†של†תפקידים†בתחומי

Æבדיקות†והבטחת†איכות¨†הדרכה¨†תמיכה¨†רשתות†ותשתיות¨†יישום†ועוד†¨DevOps†¨פיתוח†והנדסת†תוכנה
Æ°אנו†מזמינים†אותך†להצטרף†אלינו

https://www.ness-tech.co.il/joinus†∫אתר†אינטרנט
דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח∫†jobs2@ness-tech.co.il†≠†יש†לציין†בנושא†המייל†¢אוניברסיטת†בן†גוריון¢

Æקהל†יעד∫†סטודנטים†ובוגרים†לתואר†ראשון†בתחומים≠†מדעי†המחשב¨†הנדסת†תוכנה¨†הנדסה†ביו≠רפואית¨†הנדסת†תעשיה†וניהול

Æמשרות†מוצעות∫†לרשימת†המשרות†היכנסו†לאתר
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Orbotech

תחום†עיסוק∫†פיתוח¨†ייצור†ושיווק†של†מערכות†מולטידיספלינריות†לתעשיית†האלקטרוניקה

Æאורבוטק† †של †הפתרונות †בעזרת †שיוצרו †אלקטרוניים †במכשירים †משתמשים †אנשים †של †מיליארדים †יום בכל

אורבוטק†היא†מובילה†עולמית†המפתחת†טכנולוגיות†חדשניות†לשימוש†בתהליכי†ייצור†של†מוצרים†אלקטרוניים†מתקדמיםÆ†כמעט

Æכל†מכשיר†אלקטרוני†בעולם†יוצר†בעזרת†מערכות†אורבוטק

המטרה†שלנו†באורבוטק†היא†להנגיש†טכנולוגיה†≠†להפוך†את†המכשירים†הטכנולוגיים†החדשניים†ביותר†בעולם†למציאות†עבור†כל

Æאנחנו†שותפים¨†ונמשיך†להיות†שותפים¨†בייצור†פריצות†הדרך†הטכנולוגיות†ששינו†וישנו†את†החיים†של†כולנו†Æאחד†ואחת†מאתנו

http://www.orbotech.com†∫אתר†אינטרנט

jobs@orbotech.com†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

Æßד≠ßקהל†יעד∫†סטודנטים†למקצועות†ההנדסה¨†שנים†ב

חותם

תחום†עיסוק∫†שוויון†הזדמנויות†בחינוך

חותם†היא†תכנית†מנהיגות†חברתית≠חינוכית†הפועלת†לקידום†שוויון†הזדמנויות†בחינוךÆ†התכנית†מכשירה†אקדמאיםØות†להוראה

משמעותית†ומעוררת†השראה†בפריפריה†חברתית†וגיאוגרפית†בישראלÆ†המתקבליםØות†לתוכנית†מקבלים†הכשרה†ייחודית†וכן†שורה

Æשל†הטבות†ייחודיות¨†ליווי†ותמיכה†לאורך†כל†התוכנית¨†מלגת†קיום†ותעודת†הוראה†באישור†המל¢ג

המשרה†מתאימה†לאקדמאיםØות†ללא†תעודת†הוראה¨†נשים†וגברים†כאחדÆ†אז†≠†אם†אתØה†מחפשØת†משמעות†בעבודה†ורוצה

לתרום†ליצירת†שינוי†אמיתי†בחייהם†של†ילדים¨†אם†יש†בך†תשוקה¨†חזון†ומוטיבציה†≠†אותך†אנחנו†מחפשים°

https://www.tfi.org.il†∫אתר†אינטרנט
Æקהל†יעד∫†סטודנטים†בשנתם†האחרונה¨†בעלי†תואר†ראשון†ומעלה

הקריה†למחקר†גרעיני†נגב†≠†ע¢ש†שמעון†פרס

תחום†עיסוק∫†הנדסה

Æהעולמי† †בחזית†הידע †תחומים †של †רחב †העוסק†במגוון †טכנולוגי †מדעי †ארגון †הינה †נגב¨ †גרעיני †למחקר הקמ¢ג≠הקריה

אנו†מציעים†עיסוק†באתגרים†מדעיים†טכנולוגיים¨†החל†ממחקר†בסיסי†וכלה†במימוש†טכנולוגי†והנדסיÆ†הארגון†מאפשר†אופק

התפתחות†מקצועי†ואישי†לטווח†רחוקÆ†למצטיינים†מתאפשרת†יציאה†ללימודים†לתארים†מתקדמים†במוסדות†הלימודים†המובילים

בארץ†ובחו¢ל†וכן†ביצוע†מחקרים†בעלי†אופי†אקדמי†התואמים†את†צרכי†הארגון†תוך†שיתוף†פעולה†עם†מוסדות†המחקר†המובילים

Æהקמ¢ג†מסייע†לעובדים†חדשים†המעתיקים†את†מקום†מגוריהם†לנגב†Æבארץ†ובעולם

http://nrcn.gov.il/kmg/Pages/Home.aspx†∫אתר†אינטרנט
hr@nrcn.org.il†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

†סטודנטים†מצטיינים†מאותם Æחשמל† †חומרים¨ †מכונות¨ †הנדסה†כימית¨ †בתחומי †תואר†ראשוןØ†שניØ†שלישי †בוגרי קהל†יעד∫

Æßד†¨ßתחומים†שנים†ג
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Fiverr

Marketplace for creative and digital services†∫תחום†עיסוק
Fiverr is the world's largest marketplace for creative and digital services, including graphic design,
copywriting, voice overs, and music and film editing. Fiverr's mission is to champion the entrepreneur
in us all by giving entrepreneurs, freelancers, small businesses and even enterprises the resources they
need to get things done in the new economy. Fiverr's global community of freelancers have delivered
over 40 million high-quality Gigs from over 100 service categories across 190 countries.

https://www.fiverr.com/jobs†∫אתר†אינטרנט
fiverr.bgu@applynow.io†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

קהל†יעד∫†סטודנטים†למדעי†המחשב†והנדסת†תוכנה.

Æלסטודנטים†Performance Analyst ,Search Evaluator, Software Engineer†∫משרות†מוצעות

Taboola

תחום†עיסוק∫†אינטרנט†≠†הייטק

טאבולה†היא†חברת†המלצות†התוכן†הגדולה†בעולם†שנותנת†מעל†≥±†מיליארד†המלצות†תוכן†בכל†יום†באלפי†אתרים†והמערכת

שלנו†מטפלת†בכ≠†TB¥μ†מידע†חדש†בכל†יוםÆ†בכדי†לעמוד†ביעד†הזה†אנו†משתמשים†בטכנולוגיות†המתקדמות†ביותר†בתחומי
Taboola†מהנדסי†ומהנדסות†התוכנה†בחברת†ÆWeb Applications, Big Data, Machine Learning & Deep Learning≠ה
נבחרים†בקפידה†מכיוון†שלכל†אחד†ואחת†מהם†ניתנת†ההזדמנות†להשפיע†באופן†ישיר†על†הדרך†שבה†התוכן†האינטרנטי†יגיע†אל

Æמיליארדי†גולשים†מסביב†לעולם

https://careers.taboola.com†∫אתר†אינטרנט

work@taboola.com†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

Æקהל†יעד∫†סטודנטים†ובוגרי†מדעי†המחשב¨†הנדסת†מערכות†מידע¨†מתמטיקה

אסותא†מרכזים†רפואיים

תחום†עיסוק∫†בריאות†ורפואה

Æאסותא†מרכזים†רפואיים†היא†רשת†פרטית†בבעלות†קופ¢ח†מכבי†הכוללת†שבעה†מרכזים†רפואיים¨†הפרושים†בכל†רחבי†הארץ

Æבאסותא†עובדים†כ≠∞∞∞¨≤†עובדים¨†העוסקים†בכל†תחומי†הליבה†של†הרפואה†ומספקים†למטופלים†מגוון†רחב†של†שירותים

בתי†החולים†והמכונים†של†אסותא†ידועים†≠†למטופלים†ולעובדים†≠†בסביבת†העבודה†המטופחת¨†בציוד†החדשני†ובטכנולוגיות

המתקדמות†ביותרÆ†לצד†המקצועיות†חסרת†הפשרות†של†עובדינו¨†אסותא†מיישמת†סטנדרט†ייחודי†ומוביל†של†שירות†ובטיחות

Æבטיפול

https://www.assuta.co.il/jobs†∫אתר†אינטרנט
Æקהל†יעד∫†סיעוד¨†רפואה¨†מנהל†מערכות†בריאות¨†רוקחות¨†פיזיותרפיה¨†רפואת†חירום
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Perrigo

תחום†עיסוק∫†פארמה

פריגו†ישראל†מפתחת¨†מייצרת†ומשווקת†תרופות†גנריות†לשוק†האמריקאי†והמקומי†וכן†מייבאת¨†משווקת†ומפיצה†תרופות†מותג

Æמועסקים†בישראל†ונמנית†על†המעסיקות†הגדולות†בנגב†π∞∞≠פריגו†מעסיקה†כ†Æותרופות†גנריות¨†ציוד†רפואי†ודיאגנוסטי†בישראל

Asaf.gez@perrigo.com†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

קהל†יעד∫†דורשי†עבודה†לחטיבת†התפעול¨†מו¢פ†והאיכותÆ†בוגרי†הנדסהØ†תואר†ראשון≠שני¨†אנשי†אחזקה¨†לוגיסטיקה¨†אריזה¨†ייצור¨

Æמעבדות¨†רכש†ועוד

מסע†ישראלי

תחום†עיסוק∫†עמותה†בתחום†החינוך

מטרת†המסע†להגביר†את††תחושת†השייכות†לעם¨†לארץ†ולמדינה¨†¨יצירת†תחושת†מחויבות†ואחריות†לעשייה†קהילתית†ולרגישות

חברתיתÆ†הרעיון†החינוכי†של†המסע†סובב†סביב†שישה†מעגלי†זהות¨†כאשר†כל†יום†במסע†דן†במעגל†זהות†אחר∫†מעגל†אני†ועצמי¨

Æאני†והקבוצה¨†אני†והקהילה¨†אני†והעם†בארץ¨†אני†והמדינה¨†ואני†והיהדות

Æלצד†העברת†תכנים†והדרכת†טיולים† המדריכים†מובילים†קבוצה†של†חניכים†במסע†מעצים†ומשלבים†בעבודתם†הנחייה¨

Æמעגלי†השיח†הם†הפלטפורמה†העיקרית†לדיון†והעמקה†ודרכם†מובילים†המדריכים†את†מסע†הזהות†לתהליך†עמוק†ומשמעותי

https://www.masaisraeli.co.il†∫אתר†אינטרנט
jobmasaisraeli@gmail.com†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

Æקהל†יעד∫†סטודנטים¨†אנשי†חינוך†והדרכה

Æמשרות†מוצעות∫†הדרכה†במסע†ישראלי

קבוצת†נישה

תחום†עיסוק∫†גיוס†והשמה

ßקבוצת†נישהß†פועלת†מאז†ππμ±†ומתמחה†בתהליכי†איתור†והשמת†עובדים†בתחום∫†ההייטק¨†הבכירים¨†המכרזים¨†הביומד¨†הקלינטק¨

Æהבינוי†והתשתיות¨†שוק†ההון¨†מטה†ופיננסים¨†קמעונאות†ומוצרי†הצריכה

אנו†מלווים†בהצלחה†אלפי†חברות†וארגונים†בתהליכי†גיוס†והשמת†עובדים†בקרב†חברות†בינלאומיות¨†ישראליות†וקרנות†הון≠סיכון

Æמקצועני†השמה¨†ו≠≤†סניפים†בישראל†±μ∞≠כ†ßקבוצת†נישהßב†Æמובילות

לßקבוצת†נישהß†≥†חברות†בנות∫†ßנישה†פרוß†המנהלת†גיוס†במיקור†חוץ†וßנישה†גלובלß†המטפלת†בגיוס†מקומיים†ברחבי†העולם

Æלחברות†ישראליות†ובינלאומיות

https://www.nisha.co.il†∫אתר†אינטרנט
academy@nisha.co.il†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

Æקהל†יעד∫†סטודנטים†ובוגרים

Æמשרות†מוצעות∫†משרת†פיתוח†באזור†הדרום¨†משרת†פיתוח†אלגוריתמים
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K Logic

Digital Growth Strategy and Execution†∫תחום†עיסוק
קיי†לוגßיק†היא†קבוצת†הדיגיטל†מרקטינג†העצמאית†והגדולה†בישראל†וחוד†החנית†במעבר†לשיווק†דיגיטלי†מכוון†ביצועים¨†מבוסס

דאטה†וטכנולוגיהÆ†קיי†לוגßיק†הנה†השותפה†והמפיצה†הבלעדית†של†כלל†פתרונות†הטכנולוגיה†המרקטיאלים†של†ÆGoogle†אבל

Æיש†כאן†אנשים†עם†אוטוסטראדה†שמחברת†בין†החלק†הימני†והשמאלי†במוח†שלהם† Æיק†היא†בעיקר†האנשים†שלהßקיי†לוג

מתמטיקאים†בעלי†חשיבה†אנליטית†מצד†אחד†ואנשי†רוח¨†שיודעים†לפתח†רעיון†ולדבר†עם†אנשים†ולא†רק†עם†מחשביםÆ†אנשים

Æשיודעים†לנגן†על†גיטרה†מחד†וגם†יודעים†לעשות†פיבוט†תלת†מימדי†באקסל†מאידך

http://k.co.il†∫אתר†אינטרנט
shany@k.co.il†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

Æקהל†יעד∫†בוגרי†פסיכולוגיה†וכלכלה

שוקר†קריאייטיב

תחום†עיסוק∫†משרד†פרסום†ודיגיטל

ßשוקר†קריאייטיבß†הינו†משרד†פרסום†ודיגיטל†הממוקם†בבאר†שבע†ומספק†שירותי†פרסום†רחבים†בפלטפורמות†האונליין†והאופליין

כאחדÆ†המשרד†מתמחה†בשיווק†ממוקד†ברשתות†החברתיות¨†קידום†ממומן†ואורגני†ברשת†החיפוש†והמדיה†של†גוגל¨†מיתוג†עסקי¨

Æבניית†אתרי†אינטרנט¨†קמפיינים†דיגיטליים†ובניית†אסטרטגיות†מותאמות

המשרד†הוקם†בתחילת†שנת†∂±∞≥†ומורכב†מקבוצה†איכותית†של†אנשי†צוות†הכוללים†מנהלי†PPC†ו≠SEO¨†מעצבים†גרפיים¨†מנהלות

Æבין†לקוחות†המשרד†ניתן†למצוא†עסקים†קטנים†עד†גדולים¨†מקומיים†ועד†רשתות†ארציות†Æמדיה†וקופירייטרים

https://www.shooker.co.il†∫אתר†אינטרנט
office@shooker.co.il†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

Æבעלי†תואר†ראשון†Øקהל†יעד∫†סטודנטים

Æמשרות†מוצעות∫†גרפיקאים¨†קופירייטר¨†קמפיינרים¨†מקדמי†אתרים

CPS Jobs

תחום†עיסוק∫†חברת†פתרונות†טכנולוגיים

CPS Jobs†הינה†חברת†פתרונות†טכנולוגייםÆ†החברה†הוותיקה†בישראל†בהשמה†ומיקור†חוץ†בתחומי†ההייטק¨†ביוטק¨†קלינטק
†מצליחה° †קריירה †אל †הדרך †כל †מועמדים †אלפי †החברה †צוות †אישית †מלווה †פעילות¨ †עשורי †ארבעה †במהלך Æובכירים

לצוות†החברה†מערך†קשרים†עסקיים†נרחב¨†המקיף†למעלה†מ≠∞∞∞¨μ†חברות†מובילות†בארץ†ובעולםÆ†מערך†קשרים†זה†עומד

לרשותך¨†כדי†להתאים†לך†את†המשרות†הטובות†והעדכניות†ביותרÆ†אנו†נפתח†לך†דלתות†גם†בחברות†שלא†הכרת†עד†היום†ונספק

Æמידע†על†השינויים†והעדכונים†בשוק†התעסוקה

https://www.cps.co.il†∫אתר†אינטרנט
info@cps.co.il†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

Æבוגרים†טכנולוגיים†Øקהל†יעד∫†סטודנטים
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Grant Thornton Israel††≠†ßפאהן†קנה†ושות

תחום†עיסוק∫†חשבונאות

פאהן†קנה†ושות’†הִנו†משרד†רו¢ח†המדורג†כמשרד†השישי†בגודלו†בארץÆ†למשרד†מחלקות†רבות†ומגוונות†המאפשרות†לספק†שירות

מתמחה†במגוון†רב†של†תחומיםÆ†משרדנו†מאפשר†קיום†קשר†אישי†עם†כל†לקוח†ומתן†שירות†איכותיÆ†במשרדנו†שותפים†ומנהלים

בעלי†ניסיון†בפרקטיקה†המקצועית†ובאקדמיה†וצוות†הכולל†מעל†ל≠∞∞≤†עובדים†©רו¢ח¨†כלכלנים¨†משפטנים¨†מומחי†מסים®Æ†משרדנו

Æמלווה†חברות†ציבוריות†הנסחרות†בבורסות†בישראל†ובעולם¨†חברות†רב†לאומיות¨†חברות†פרטיות¨†רשויות¨†משרדי†ממשלה†ומלכ”רים

ÆGrnat Thornton Israel†בנוסף¨†משרדנו†חבר†ברשת†הבינלאומית

https://www.grantthornton.co.il†∫אתר†אינטרנט
sali.rosenberger@il.gt.com†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

Æמחובותיהם†האקדמיים¨†מתמחים¨†רו¢ח†≤Ø≥†קהל†יעד∫†סטודנטים†שסיימו

Æרו¢ח†Øמשרות†מוצעות∫†מתמחה†בעל†ניסיון¨†מתמחה†לחשבונאות

Deloitte

תחום†עיסוק∫†מולטידיסציפלינארי†≠†חברת†ייעוץ†וראיית†חשבון

Deloitte†היא†פירמת†הייעוץ†וראיית†החשבון†המובילה†בישראל†ובעולם¨†המספקת†שירותי†ביקורת¨†מס¨†ניהול†סיכונים¨†ייעוץ†כלכלי
וייעוץ†ניהולי†≠†בתחומי†אסטרטגיה¨†תפעול¨†טכנולוגיה†והון†אנושיDeloitte†Æ†מעניקה†שירותים†לכ≠•∞∏†מהחברות†המובילות†בעולם¨

באמצעות†למעלה†מ≠†∞∞∞¨≤∂≥†עובדים†ברחבי†העולםÆ†אנשינו†מסייעים†למנהלים†בארגונים†שונים†להתמודד†עם†האתגרים†העסקיים

המשמעותיים†ביותרÆ†האנשים†שלנו†הם†שעומדים†מאחורי†ההצלחה†שלנוÆ†הערכים†שמנחים†אותנו†הם∫†מקצועיות¨†מצוינות¨

Æמחויבות¨†מסירות¨†איכות†ללא†פשרות¨†יצירתיות†ואכפתיות

https://jobs.deloitte.co.il†∫אתר†אינטרנט
career1@deloitte.co.il†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

Æובוגרים†ßקהל†יעד∫†סטודנטים†שנה†ג

Æ’ית†להנדסת†תעשייה†וניהול¨†התמחות†במערכות†מידע†≠†שנה†גØסטודנט†¨Salesforce†יתØמשרות†מוצעות∫†מומחה

Netafim†≠†נטפים

תחום†עיסוק∫†תעשייה

As a purpose driven company, Netafim is a family of 4300 individuals who work together to ensure there
would be no hunger or poverty, touching climate and economic growth. As global leaders in precision
irrigation, with presence in growing/developing markets, we have 29 subsidiaries and 17 plants around the
world .Through cooperation, dedication and loyalty we prosper in the unique family atmosphere with our
employees and customers. Within this spirit we encourage individual growth and innovation.

https://www.netafim.com/en/career†∫אתר†אינטרנט
Æקהל†יעד∫†סטודנטים†ובוגרים†≠†הנדסת†מכונות¨†חשמל¨†תעו¢נ
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שירות†הביטחון†הכללי

תחום†עיסוק∫†ביטחוני

שירות†הביטחון†הכללי†הוא†ארגון†ממלכתי†המופקד†על†שמירת†בטחון†המדינה¨†מוסדותיה†ומשטרה†הדמוקרטי†מפני†איומי†טרור¨

ריגול¨†חתרנות¨†חבלה†וחשיפת†סודות†המדינהÆ†שירות†הביטחון†הכללי¨†מציע†מסלולי†קריירה†ייחודיים†ומשמעותיים†בלב†העשייה

Æהביטחונית†הישראלית¨†בתחומי†מודיעין¨†מבצעים¨†אבטחה¨†טכנולוגיה†וסייבר†©הגנה†ותקיפה®¨†ומזמין†אתכם†להצטרף†לשורותיו

Æמובטחת†קריירה†מרתקת†הכוללת†אפשרויות†קידום¨†ביטחון†תעסוקתי¨†תנאי†שכר†הולמים†ומעטפת†רווחה†רחבה

https://www.shabak.gov.il†∫אתר†אינטרנט
mrbina04@gmail.com†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

קהל†יעד∫†תואר†ראשון†שנה†אחרונה¨†תואר†שני†ובוגרים†במגמות†מדעי†החברה¨†מדעי†הרוח¨†מדמ¢ח¨†הנדסת†חשמל†ואלקטרוניקה¨

Æמתמטיקה†ופיסיקה

Altair Semiconductor

תחום†עיסוק∫†תקשורת

Altair Semiconductor is a leading provider of LTE chipsets, playing a role in realizing the vision of the
Internet of Things (IoT). Established in 2005, and In February 2016, Altair became part of Sony
Semiconductor Solutions Corporation. Altair’s products have been adopted by tens of device and
module makers as their LTE solution to power millions of devices, including tablets, netbooks,
Chromebooks, mobile hotspots, USB dongles, routers, M2M and IoT devices.

https://altair-semi.com†∫אתר†אינטרנט

jobs@altair-semi.com†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

קהל†יעד∫†חשמל†ואלקטרוניקה¨†מדעי†המחשב.

Soc Asic Design Student, Verification Student for the Soc Group, Sw Student for the†∫משרות†מוצעות

FW/DSP Group, Sw Student for the Modem Application Team (Embedded FW).

Zerto

IT Resilience, Disaster Recovery, Backup and Cloud Migration†∫תחום†עיסוק
Zerto†היא†חברת†startup†המספקת†שירותי†התאוששות†מאירועי†אסונות†טכנולוגיים†≠†מנפילת†שרתים†בעקבות†הפסקות
חשמל†ועד†התקפות†סייבר¨†הגנה†וגיבוי†של†מידע†לסביבות†וירטואליות†ול≠Æcloud†במקרה†של†אסון¨†המוצר†של†Zerto†מאפשר

לארגונים†לחזור†לפעילות†מלאה†בלחיצת†כפתור†וללא†איבוד†מידעÆ לחברה¨†שהוקמה†על†ידי†שני†אחים†ישראלים¨†מספר†סניפים
Æמרכז†הפיתוח†נמצא†בארץ†ויושב†בהרצליה†פיתוח†Æברחבי†העולם†וכ≠∞∞∞¨∑†לקוחות

https://www.zerto.com†∫אתר†אינטרנט

tamar.mazar@zerto.com†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

Æקהל†יעד∫†בוגרי†תואר†במדעי†המחשב†או†דומה

ÆJunior Backend Developers†∫משרות†מוצעות
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Amdocs

תחום†עיסוק∫†הייטק¨†תקשורת†ומדיה

אמדוקס†מובילה†עולמית†בפיתוח†מערכות†תוכנה†לשיפור†חוויית†לקוח¨†ובמתן†שירותים†להטמעת†ולתפעול†המערכותÆ†לקוחותיה

הן†חברות†התקשורת¨†הבידור†והמדיה†הגדולות†בעולםÆ†הפתרונות†של†אמדוקס†כוללים†מערכות†לניהול†קשרי†לקוחות¨†גביה¨

Æניהול†רשתות†ועוד†¨big data†¨דיגיטל
החברה†פועלת†למעלה†מ≠μ≤†שנה†ומצליחה†בזכות†היכולת†שלה†להמציא†את†עצמה†כל†פעם†מחדש†עם†כניסתה†לשווקים†חדשים¨

תחומים†חדשים†בתעשייה†©כמו†הכניסה†בשנים†האחרונות†לתחומי†המדיה®Æ†עם†החדשנות†המתמדת†של†החברה†וכניסת†טכנולוגיות

Æנדרשים†העובדים†להיות†בחוד†החנית†המקצועית†®Micro-services, DevOps†חדשות†©למשל

https://www.amdocs.com†∫אתר†אינטרנט

Æקהל†יעד∫†סטודנטים†ובוגרים

Æמשרות†מוצעות∫†סטודנטים†ובוגרים†למדעי†המחשב†והנדסת†תוכנה

McCANN

AdTech†∫תחום†עיסוק
מקאן†TLV†היא†קבוצת†הפרסום†המובילה†והגדולה†בישראל¨†וחלק†מקבוצת†IPG†העולמיתÆ†במקאן†מטפלים†בתקציבי†הפרסום

Æשל†הלקוחות†המובילים†במשק†ואיתם†בונים†את†המותגים†החזקים†בישראל†לאורך†שנים

תחת†הקבוצה†ולצד†משרד†הפרסום†פועלות†גם†חברות†הדיגיטל∫†יוניברסל†מקאן†דיגיטל†©UMD®¨†חברת†המדיה†הדיגיטלית≠

היוצרת†פתרונות†דיגיטליים†חדשניים†ופורצי†דרך†ללקוחותיה¨†ו≠†PRIMIS≠†חברת†מוצר†בעולם†ה≠†AdTech¨†מוצר†הדגל†של†החברה

Æהוא†פלטפורמת†וידאו†ייחודית†המסייעת†לגולשים†לגלות†ולצרוך†תוכן†וידאו†המותאם†אישית†לכל†גולש†ואתר†בו†הוא†מוגש

http://www.mccann.co.il†∫אתר†אינטרנט
Æמנהל†עסקים†ותארים†רלוונטיים†נוספים†Øקהל†יעד∫†בוגרי†כלכלה

אלקטרה†בע¢מ

תחום†עיסוק∫†פתרונות†כוללים†בתחומי†קבלנות†בנייה†ותשתיות¨†קבלנות†אלקטרו≠מכנית¨†שירותי†ניהול†ואחזקת†מתקנים†ומערכות¨

יזמות†בפרויקטי†נדל¢ן†וזכיינות

אלקטרה†בע¢מ†נותנת†מענה†לכל†הצרכים†הקיימים†בתחום†המערכות†האלקטרו≠מכאניות†הגדולות†ופרויקטי†הבנייה†והתשתיות¨

תחת†קורת†גג†אחתÆ†קבוצת†החברות†של†אלקטרה†מציעה†פתרונות†מקיפים†מהמסד†עד†טפחות¨†אשר†נוגעים†לכל†שלב†והיבט

Æבמעגל†החיים†של†פרויקט†נדל¢ן

אלקטרה†ממלאת†תפקיד†של†קבלן†ראשי†במגזר†הציבורי†והפרטי†כאחד¨†ומובילה†את†העיצוב¨†התכנון†והבנייה†של†כמה†מהפרויקטים

הבולטים†ביותר†שנבנים†בישראל∫†פרויקטים†למגורים†ואתרים†תעשייתיים¨†מבני†היי≠טק†ושירותים¨†בתי†חולים¨†פרויקטים†של

Æתשתיות†תעבורה†לאומיות†ועוד

http://www.electra.co.il†∫אתר†אינטרנט
Jobs6@electra.co.il†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

Æקהל†יעד∫†הנדסת†חשמל¨†מכונות¨†תעשייה†וניהול¨†בניין¨†כלכלה
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Cisco

High Tech†∫תחום†עיסוק
We connect everything - people, process, data and things. We innovate everywhere to create fresh
ideas and possibilities. We make a meaningful difference that will benefit everyone - our people, our
customers and the world around us. Our technology changes the way the world works, lives, plays and
learns. We're looking for the kind of people who take smart risks, thrive in diverse environments, inspire
their colleagues, and are committed to having an impact on the world.
#We Are Cisco.

https://jobs.cisco.com†∫אתר†אינטרנט

Æקהל†יעד∫†מהנדסי†חשמל†ומחשבים¨†מדעי†המחשב

.Software Engineer, VLSI Engineer and interns†∫משרות†מוצעות

Vishay

תחום†עיסוק∫†ייצור†רכיבי†אלקטרוניקה

Vishay†הינה†חברה†בינלאומית†הנסחרת†בבורסה†וממוקמת†ברשימת†∞∞∞¨±†החברות†הגדולותÆ†מדובר†באחת†היצרניות†הגדולות
בעולם†בתחום†הרכיבים†האלקטרוניים¨†כגון∫†נגדים¨†קבלים¨†סלילים¨†דיודות†ועודÆ†מפעלינו†מתמקדים†בייצור†רכיבים†פאסיביים

וחצאי†מוליכים†ואת†מוצרי†החברה†ניתן†למצוא†כיום†בשימוש†כמעט†בכל†סוגי†המכשירים†האלקטרוניים†הביתיים¨†בתעשיית†הרכב¨

תעשיית†המטוסים†והחלל¨†תעשייה†צבאית†ורפואית†וכמו†כן†תעשיית†המחשביםÆ†כיום†החברה†מתפרסת†על†יותר†מ≠∞≥†מדינות

Æוביניהן†ישראל¨†עם†≤†מפעלים†מרכזיים†בב¢ש¨†דימונה¨†מגדל†העמק†ומשרדי†המטה†בפתח≠תקווה

https://jobs.vishay.com†∫אתר†אינטרנט

Æאלקטרוניקה†Øמכונות†Øכימיה†Øקהל†יעד∫†בוגרי†הנדסת†חומרים

Æמשרות†מוצעות∫†מהנדסי†מחקר†ופיתוח

Orcam

תחום†עיסוק∫†הייטק

חברת†אורקם†הוקמה†בשנת†∞±∞≥†על†ידי†פרופסור†אמנון†שעשוע¨†יו¢ר†ומנהל†הטכנולוגיה†הראשי†של†החברה¨†וזיו†אבירם¨†נשיא

ומנכ¢ל†אורקםÆ†מאז†ועד†היום¨†אורקם†מתמקדת†בעיקר†בפיתוח†מוצרים†המיועדים†לאנשים†עיוורים¨†לקויי†ראייה†ולמתקשים

בקריאהÆ†הפיתוח†המתקדם†ביותר†של†החברה†הוא†מכשיר†OrCam MyEye 2†≠†מכשיר†עזר†מהפכני†המסייע†לעיוורים†ולקויי

ראייה¨†לקרוא†טקסטים†מכל†משטח¨†לזהות†פרצופים¨†צבעים†ועודÆ†את†כל†זה†עושה†המכשיר†באמצעות†מצלמה†זעירה¨†לבישה

Æודיסקרטית†המשלבת†ממשק†משתמש†אינטואיטיבי†ונוח†לתפעול

https://www.orcam.com/he†∫אתר†אינטרנט
careers@orcam.com†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

Æקהל†יעד∫†בוגרי†תואר†ראשון†במדעי†המחשב¨†הנדסת†חשמל¨†ומקצועות†מדעיים
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Dalet

BROADCAST≠תחום†עיסוק∫†פיתוח†תוכנה†בעולם†ה

בואØי†להיות†חלק†ממשפחת†Dalet העולמית∫

Æהעולמית†המשמשת†כמרכז†המחקר†והפיתוח†בפארק†ההייטק†בבאר≠שבע Dalet גפן†דקל†טכנולוגיות†בע¢מ†חברת†בת†של

אנו†מתמחים†במתן†פתרונות†תוכנה†המתקדמים†בעולם†הדיגיטלי†החדשני†הכולל†ניהול†המדיה†עריכה†שידור†וארכוב¨†תוך

התממשקות†עם†מערכות†מחשוב†שונות† ואמצעי†שידור†מגווניםÆ†אנו†פועלים†בלמעלה†מ≠∞π†מדינות†בעולם¨†עם†לקוחות†החברה

Æועוד†רבים HBO, NBC, BBC, WB†¨נמנים†חברות†מדיה†ושידור†כגון∫†גל¢צ¨†גלגל¢צ

www.dalet.com†∫אתר†אינטרנט

gfnjobs@dalet.com†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח

קהל†יעד∫†תארים†ראשון†Ø†שני†Ø†שלישי†במחלקות∫†מדעי†המחשב¨†תוכנה¨†מערכות†מידע¨†הנדסת†חשמל†ומחשבים¨†תעשייה

Æוניהול¨†קולנוע†וידאו†ורדיו

מגדל†שוקי†הון

תחום†עיסוק∫†בית†השקעות

מגדל†שוקי†הון†≠†בית†ההשקעות†מקבוצת†מגדל†אחזקות¨†ביטוח†ופיננסים¨†הוא†אחד†מבתי†ההשקעות†הוותיקים†והמובילים†בשוק

ההון†הישראליÆ†עובדי†מגדל†שוקי†הון¨†בדיוק†כמו†הלקוחות†שלנו¨†מרוויחים†מכל†העולמות∫†גם†להיות†חלק†מארגון†פיננסי†גדול†ויציב

Æוגם†ליהנות†מעבודה†בסביבה†דינמית¨†מקצועית¨†ואנושית†במיוחד

החברה†מגייסת†מידי†שנה†סטודנטים†ובוגרי†תואר†ראשון†במקצועות†הפיננסיםÆ†אנו†שמחים†להציע†אפשרויות†קידום†קודם†כל

Æמגדל†שוקי†הון†מאפשרת†התמחות†והוצאת†רישיון†¢מנהל†תיקים¢†של†הרשות†לניירות†ערך†Æלעובדים†שלנו

https://www.msh.co.il†∫אתר†אינטרנט
דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח∫†hr@msh.co.il†©בציון†מסß†משרה®

Æקהל†יעד∫†סטודנטים†ובוגרי†תואר†ראשון†בכלכלה†ומנהל†עסקים

משרות†מוצעות∫†נציגØת†מכירות†טלפוני¨†רפרנטØית†למחלקת†תפעול†ופיקוח†בקרנות†נאמנות¨†רפרנטØית†מנוסה†בהכנת†תשקיפים

Æת†דסק†בנקים†לתחום†קרנות†נאמנות†במחלקת†שיווקØשל†קרנות†נאמנות¨†נציג

ICL†≠†כיל

תחום†עיסוק∫†תעשייה

כיל†היא†יצרנית†עולמית†מובילה†של†מינרלים†וכימיקלים†מיוחדים†אשר†מפעילה†שרשרות†ערך†של†ברום¨†אשלג†ופוספט†תחת†מודל

עסקי†משולב†ייחודי†ומשתמשת†בטכנולוגיה†ובידע†תעשייתי†לשם†יצירת†ערך†מוסף†ללקוחות†בשווקים†חקלאיים†ותעשייתיים

¨®P2O5†פעילות†כיל†מתנהלת†בארבע†חטיבות†עסקיות∫†אשלג¨†פתרונות†פוספט†©שרשרת†הערך†Æמרכזיים†בכל†רחבי†העולם

Æמוצרים†תעשייתיים†©שרשרת†הערך†ברום†ופתרונות†נוספים®†ופתרונות†חדשניים†לחקלאות

מניות†כיל†רשומות†למסחר†בבורסה†לניירות†ערך†בניו†יורק†ובבורסה†לניירות†ערך†בתל†אביבÆ†החברה†מעסיקה†כ≠∞∞∞¨±±†עובדים

Æ®עובדים†בישראל†©רובם†בנגב†¥¨μ∞∞≠ברחבי†העולם¨†מתוכם†כ

www.icl-group.co.il†∫אתר†אינטרנט
jobs@icl-group.com†∫דוא¢ל†לשליחת†קו¢ח
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EY

תחום†עיסוק∫†ייעוץ†וראיית†חשבון

EY†ישראל¨†פירמת†רואי†החשבון†והייעוץ†מהמובילות†בעולם†בתחום†הליווי†הפיננסי†והעסקי¨†ייעוץ†מס¨†שירותי†ביקורת¨†ליווי†אסטרטגי

Æלסגירת†עסקאות¨†ייעוץ†במערכות†מידע¨†ייעוץ†בעולמות†אבטחת†מידע†וסייבר†ועוד

EY Global†מעסיקה†כ≠∞∞∞¨∞∂≥†עובדים†ב≠∞μ±†מדינות¨†EY†ישראל†חברה†לפירמה†העולמית†בשנת†¥Æ±ππ†מאז†ועד†היום†אנו
מאגדים†תחתינו†את†מיטב†ההון†האנושי∫†כ≠∞∞∞¨≥†אנשי†מקצוע†מנוסים†ובקיאים†בעולם†הייעוץ†והחשבונאותÆ†אנו†מספקים†שירותים

Æלרוב†החברות†הישראליות†הנסחרות†בארה¢ב†ובאירופה¨†וכן†לחברות†סטארט≠אפ†מקומיות†ובין≠לאומיות

https://www.ey.co.il†∫אתר†אינטרנט
Æקהל†יעד∫†כלכלה¨†חשבונאות¨†מתמטיקה¨†סטטיסטיקה¨†מדעי†המחשב¨†תעשייה†וניהול

ªPT†אנשי†ªBackend†מפתח†ªסניור†לניהול†סיכונים†פיננסים†ªמשרות†מוצעות∫†מהנדס†תעשייה†וניהול†לצוות†ייעוץ†כלכלי†תפעולי

Æת†לצוות†תמריצי†מיסיםØיועצ†ªית†למחלקה†המיסיםØסניור

ד אח כ † ם י ש נ ל ו † ם י ר ב ג ל † ד ע ו י מ † ר כ ז † ן ו ש ל ב † ם שו הר † ע ד י המ † † ו † † ם י י ו נ י ש † ו נ כ ת י י
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רשימות



≥μ

רשימות



בשיתוף†מרכז†לאודר†לקידום†התעסוקה†בנגב
דיקאנט†הסטודנטים††ו††אוניברסיטת†בן†גוריון†בנגב

יריד†תעסוקה

המרכז†לפיתוח†קריירה
ב ג נ ב † ן ו י ר ו ג ≠ ן ב † ת ט י ס ר ב י נ ו א

≥ Æ ∂ Æ ≤ ∞ ± π

career@bgu.ac.il††ו††עשו†לנו†לייק†ב≠†††††מרכז†לפיתוח†קריירה†≠†אוניברסיטת†בן≠גוריון†בנגב††ו††bgu.wanted.co.il†∫אתר†משרות†


