
לובי בית הסטודנט, ע"ש זולוטובסקי (בניין 70)
יום ג', יז' בכסלו, תשע"ח, 05.12.2017

בין השעות 10:00-15:00

המרכז לפיתוח קריירה, דיקאנט הסטודנטים
career@bgu.ac.il :דוא"ל
טל': 08-6479444/589/259
מוזמנים לבקר באתר שלנו:

http://www.bgu.ac.il/career
חפשו אותנו בפייסבוק:

https://www.facebook.com/careercenterbgu

ההזדמנויות שלך
מתחילות בנגב!

דיקנאט הסטודנטים

סטודנטים/יות ובוגרים/ות
כאן מתחילה הקריירה שלך

שם חברה: התעשייה האווירית לישראל
תחום עיסוק: חברה ביטחונית-טכנולוגית גדולה ומובילה 

בישראל. החברה והטכנולוגיות שפיתחה נחשבים 
למובילים בתחומים רבים כגון: מל"טים, חלל ולווינים, 

מערכות הגנה כמו כיפת ברזל וטיל החץ, מערכות מכ"מ 
ומודיעין, לוחמת סייבר ומטוסי מנהלים 

קהל היעד: סטודנטים/ות ו/או בוגרים/ות בעלי/ות ניסיון 
של 3 שנים לפחות בתחומים הבאים: הנדסת חשמל 

ומחשבים, הנדסת תוכנה, הנדסת מכונות, הנדסת 
תעשייה וניהול, הנדסת מערכות מידע, תקשורת, פיזיקה 

ומתמטיקה
www.iai.co.il/jobs  :אתר אינטרנט

HP Indigo, HP Scitex and GTM :שם חברה
תחום עיסוק: טכנולוגיית הדפוס, חברת הייטק

קהל היעד: סטודנטים ובוגרים בתחומי ההנדסה
 www.hp.com/go/jobs :אתר אינטרנט

שם חברה: אסם
תחום עיסוק: חברת מזון

קהל היעד: סטודנטים שנה אחרונה ובוגרים של הנדסת 
ביוטכנולוגיה, הנדסת כימיה, הנדסה תעשייה וניהול, הנדסת 

מכונות
www.osem.co.il :אתר אינטרנט

jobs.osem@il.nesle.com :דוא"ל לשליחת קורות חיים

Bagira System Ltd  :שם חברה
תחום עיסוק: ביטחוני

 ,QA ,קהל היעד: מהנדסים, מהנדסי תוכנה, טכנאים
גרפיקאים ואנשי הדרכה עם ניסיון צבאי.

www.bagirasys.com :אתר אינטרנט
Careers@bagirasys.com :דוא"ל לשליחת קורות חיים

שם חברה: היחידה - הסוכנות היהודית
תחום עיסוק: שליחויות חינוכיות לקהילות, קמפוסים ותנועות נוער

קהל היעד: סטודנטים, מורים, בוגרי תואר ראשון ושני
www.shlichut.org.il : :אתר אינטרנט

 http://bit.ly/academy-south :דוא"ל לשליחת קורות חיים
לפרטים נוספים ניתן לפנות לעידן במייל 

idansh@wzo.org.il

שם חברה: עיסא חורי מפעלי מתכת בע"מ
תחום עיסוק: מפעל מתכת - התמחות בהקמת תחנות כוח, 

שדרוג מפעלים והקמת מפעלים חדשים
קהל היעד: מהנדסי מכונות, בניין וקונסטרוקטורים

www.isakhoury.com :אתר אינטרנט
itzik@isakhoury.com :דוא"ל לשליחת קורות חיים

שם החברה: טאבולה
 Big Data, Machine Learning :תחום עיסוק

קהל היעד: בוגרי תואר ראשון, שני ושלישי במדעי המחשב, 
הנדסת תוכנה, הנדסת מערכות מידע, הנדסת חשמל, מתמטיקה

careers.taboola.com :אתר אינטרנט
jobs@taboola.com  :דוא"ל לשליחת קורות חיים

Travel Trix Pro Ltd :שם חברה
Internet/Travel/Hotel Rate Tracking :תחום עיסוק
 Students and Graduates of Computer :קהל היעד

 Science and Software Engineering
     http://www.HotelRatePRO.com :אתר אינטרנט

ns@hotelratepro.com :דוא"ל לשליחת קורות חיים

Indigo Division

שם חברה: אמרל
תחום עיסוק: חברת אמרל מספקת שירותים מקצועיים 

לתעשיות יצרניות בארץ ובעולם. החברה מעניקה 
ללקוחותיה שירותים משלימים במגוון תחומים מקצועיים 

כגון: הדרכה וחניכה באימונים, הפעלה ואחזקה של 
מערכות אימון מתקדמות, מנהלות תרגילים,  תיעוד הנדסי, 

אחזקה, כתיבה טכנית, שרטוט הנדסה, פיתוח הדרכה, 
הדרכה והטמעה וניהול פרויקטים.

קהל היעד: סטודנטים
www.amarel.net :אתר אינטרנט

yarid@amarel.net :דוא"ל לשליחת קורות חיים
הילה גרימברג רכזת גיוס, 03-5627733  שלוחה 213

או 054-2420416

שם חברה: אלביט מערכות סיגמאביט בע"מ 
תחום עיסוק:  סייבר ומודיעין

סיגמאביט הינה חברה בת חדשה מבית אלביט מערכות 
המתמקדת בפיתוח מוצרים חדשניים בתחומי המודיעין, 

הסייבר, ה-Big Data והמכ"מ.
קהל היעד: בוגרי תואר ראשון / סטודנטים לתארים 

מתקדמים / בעלי ניסיון בהנדסת תוכנה, הנדסת חשמל, 
מדעי המחשב, מתמטיקה, פיסיקה, סטטיסטיקה, הנדסת 

מערכות תקשורת, הנדסת מערכות מידע.
דוא"ל לשליחת קורות חיים: 

www.elbitsystems.com/jobs
(אזור באר שבע)



שם חברה: ביוטכנולוגיה כללית
תחום עיסוק: פיתוח תרופות באמצעות הנדסה גנטית

קהל היעד: סטודנטים שנה ג'-ד' ובוגרים להנדסת ביוטכנולוגיה / 
מדעי החיים/ הנדסת כימיה

www.btgil.com :אתר אינטרנט
דוא"ל לשליחת קורות חיים:

consultant.Sharona.Sidorenko@btgil.com

RAD :שם חברה
תחום עיסוק: תקשורת מחשבים

קהל היעד: בוגרים הנדסת חשמל, מערכות תקשורת, הנדסת 
מחשבים, מדעי המחשב

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

Enzootic :שם חברה
Biotechnology in Aquaculture :תחום עיסוק

אנזוטיק היא חברת ביוטכנולוגיה וגנטיקה המפתחת פתרונות 
מתקדמים לתעשיית חקלאות המים. השיקה את הפתרון 

הראשון בעולם לגידול אוכלוסיות כל-נקביות של סרטנים ופונה 
לשווקי ענק בסין ודרום מזרח אסיה.

קהל היעד: סטודנטים לקראת סיום התואר ובוגרי מדעי החיים 
ומדעי הטבע, הנדסת ביוטכנולוגיה, רפואה מעבדתית, 

ביואינפורמטיקה
www.enzootic.com :אתר אינטרנט

office@enzootic.com :דוא"ל לשליחת קורות חיים

DPS :שם חברה
תחום עיסוק: הנדסה יעוץ וניהול פרויקטים 

קהל היעד: סטודנטים שנה ג' בלימודי הנדסה ובוגרים בעלי 
תעודת מהנדס בכל תחומי ההנדסה

dpsgroupglobal.com :אתר אינטרנט
דוא"ל לשליחת קורות חיים: 

IsraelHR@dpsgroupglobal.com

שם חברה: בני המושבים
תחום עיסוק: תנועת הנוער המרכזית במרחב הכפרי המונה 
כ-35000 חניכים. התנועה פועלת בכ-380 ישובים, קיבוצים 

ומושבים בפריסה ארצית ממטולה ועד הערבה.
קהל היעד: סטודנטים

www.bmoshavim.com :אתר אינטרנט
hr@v-noar.org.il :דוא"ל לשליחת קורות חיים

 Dell EMC :שם חברה
תחום עיסוק: DELL EMC מפתחת טכנולוגיות פורצות דרך 
  -  DELL TECHNOLOGIESמ כחלק  המידע,  בתחום 
חברת הטכנולוגיה הפרטית הגדולה בעולם. לחברה 4 מרכזי 
מבוסס  אחסון  פלאש,  באחסון  העוסקים  בישראל,  פיתוח 
 BIG ענן,  מחשוב  סייבר,  ופתרונות  מידע  אבטחת  תוכנה, 
IT TRANSFORMATION ו DATA ,DATA SCIENCE

קהל היעד: סטודנטים ובוגרים במחלקה למדעי המחשב 
ומהפקולטה להנדסה.

https://jobs.dell.com :אתר אינטרנט
 Sivan.Amitay@emc.com :דוא"ל לשליחת קורות חיים

סיון אמיתי - 0544666337

Ness :שם חברה
תחום עיסוק: חברת שירותי מערכות מידע מהמובילות 

בישראל. אצלנו תוכל להשתלב במגוון תפקידים בתחומי 
פיתוח, DevOps, בדיקות והבטחת איכות, תשתיות, יישום, 

הדרכה והטמעה, תמיכת לקוחות ועוד.
קהל היעד: סטודנטים ובוגרים לפקולטות ההנדסה.

www.ness-tech.co.il :אתר אינטרנט
jobs1@ness-tech.co.il :דוא"ל לשליחת קורות חיים

נא לציין בכותרת - יריד בן-גוריון

Trax :שם חברה
תחום עיסוק: זיהוי תמונה

קהל היעד: סטודנטים ובוגרים למדעי המחשב, בוגרי תעשיה 
וניהול, תארים מתקדמים במדעי המחשב.

(Machine Learning, Deep Learning-התמחות ב)
www.traxretail.com :אתר אינטרנט

traxretail.bgu@applynow.io :דוא"ל לשליחת קורות חיים

שם חברה: מתן שירותי בריאות
תחום עיסוק: סיעוד

קהל היעד:  עובדים סוציאליים, אחים מוסמכים, גרונטולוגים.
www.matan-il.com :אתר אינטרנט

ilona@matan-il.com :דוא"ל לשליחת קורות חיים
אילונה, 08-6206788  

 Teach First Israel - שם החברה: חותם
תחום עיסוק: הכשרת אקדמאים מצטיינים להוראה בארגון 

חברתי לקידום החינוך בפריפריה חברתית ופריפריה גאוגרפית.
קהל היעד: סטודנטים שנה אחרונה לתואר , בוגרי תואר ראשון 

/ שני בכל התחומים
tfi.org.il :אתר אינטרנט

tfibgu@gmail.com :דוא"ל לשליחת קורות חיים
פלג הדזל רכזת גיוס ושיווק 052-8597000

שם חברה: עלה נגב - נחלת ערן
תחום עיסוק: כפר שיקומי

קהל היעד: אחים, אחיות, פיזיותרפיסטים וכלל מקצועות הבריאות. 
aleh.org.il :אתר אינטרנט

hr@aleh-israel.org  :דוא"ל לשליחת קורות חיים

שם החברה: הקריה למחקר גרעיני - נגב
תחום עיסוק: הנדסה, מחקר, טכנולוגיה

קהל היעד: בוגרי מסלולי הנדסה בהצטיינות, תואר ראשון 
ושני - כימיה, מכונות, חשמל, חומרים, מערכות מידע

hr@nrcn.org.il :דוא"ל לשליחת קורות חיים
איש קשר- גיא 050-2912040

שם החברה: העוגן הקהילתי, עמותת יחדיו
תחום עיסוק: פנימייה טיפולית לנוער בסיכון

קהל היעד: סטודנטים
www.yachdav.org.il :אתר אינטרנט

haogen@yachdav.org.il :דוא"ל לשליחת קורות חיים

שם החברה: אורנטק מערכות ניהוליות בע"מ
  BI ,תחום עיסוק: חברת יעוץ בתחום הניהול פרויקטים

ואבטחת מידע
קהל היעד: הנדסת תעשייה וניהול בעיקר

www.orantech.co.il :אתר אינטרנט
hr@orantech.co.il :דוא"ל לשליחת קורות חיים








    



























    





















