שם החברהUnilever :
תחום פעילות :תאגיד מוצרי צריכה הגדול והמוביל בעולם בתחום מוצרי
המזון והטיפוח האישי והביתי.
כתובת :התעשייה  12ערד
דוא"ל לשליחת קורות חייםronit.geva@unilever.com :
קהל היעד :בוגרי הנדסת מכונות/מזון/כימיה

שם החברהPayPal :
תחום פעילות :פייפאל הינה חברת התשלומים הגדולה בעולם האונליין
והמובייל .מרכזי הפיתוח בישראל נמצאים בתל אביב ובבאר שבע,
ועוסקים בתחומי  ,Cyber Securityזיהוי ומניעת הונאות ,ופיתוח מובייל
כתובת :האנרגיה  77בניין מס'  1באר-שבע/יגאל אלון  98תל-אביב
דוא"ל לשליחת קורות חייםjobs-il@paypal.com :
אתר אינטרנטhttps://www.paypal.com/jobs :
קהל היעד :בוגרים/סטודנטים לקראת סיום בתחומי מדעי
המחשב/הנדסת תוכנה/תעו"נ/מערכות מידע

שם החברה :כפר רוח מדבר ,עמותת יחדיו.
תחום פעילות- :קהילה שיקומית לטיפול בהתמכרויות בוגרים ובוגרות.
חלופת מעצר לנערים ונערות בסיכוןפנימייה טיפולית לנערים בסיכון.כתובת :מועצה אזורית רמת הנגב ,ד.נ חלוצה 85515
טלפון 08-6508000 :פקס08-6508009 :
דוא"ל לשליחת קורות חייםshlomib@yachdav.org.il :
אתר אינטרנטhttp://www.yachdav.org.il :
קהל היעד :סטודנטים בכל הפקולטות המחשב/הנדסת

שם החברה :חותם Teach First Israel -
תחום פעילות :הכשרת אקדמאיים מצטיינים להוראה בארגון חברתי
לקידום החינוך בפריפריה חברתית ופריפריה גאוגרפית
פרטי התקשרות :פלג הדזל רכזת גיוס ושיווק ,052-8597000
tfibgu@gmail.com
אתר אינטרנטtfi.org.il :
קהל היעד :סטודנטים שנה אחרונה לתואר  ,בוגרי תואר ראשון  /שני
בכל התחומים

שם החברהSanDisk :
תחום פעילות :פתרונות אחסון מבוססי פלאש
כתובת :עתיר ידע  7כפר סבא
דוא"ל לשליחת קורות חייםsandisk_bgu@talent-sys.com :
אתר אינטרנט/https://www.sandisk.com :
קהל היעד :סטודנטים ובוגרים לתארים :הנדסת חשמל
ואלקטרוניקה ,מדעי המחשב ,הנדסת מחשבים

שם החברה :אלביט מערכות סיגמאביט בע"מ
תחום פעילות :סיגמאביט מבית אלביט מערכות מתמקדת בפיתוח
מוצרים חדשניים הניצבים בחזית הטכנולוגיה בתחומי המודיעין ,הסייבר
והBig Data-
כתובת :רח' חלקיקי האור  ,16בניין גב ים נגב  2קומה  ,4באר-שבע
דוא"ל לשליחת קורות חיים/https://sigmabit.recruiterbox.com :
אתר אינטרנטwww.elbitsystems.com :
קהל היעד :מהנדסים לפיתוח מוצרים בתחומי הסייבר ,הסלולר
והמכ"מ )בוגרים(
•  Reverse Engineersלקבוצת הסייבר
• מהנדסים וסטודנטים לתארים מתקדמים לקבוצת ה-
 Cognitive Systemsלפיתוח פתרונות מתקדמים מבוססי
Machine Learning, Semantic Technologies & Data Fusion

שם החברהSQLINK :
תחום פעילות :בית תוכנה
כתובת :רחוב מנחם בגין  11ר"ג
דוא"ל לשליחת קורות חייםcvsq@sqlink.com :
אתר אינטרנטwww.sqlink.com :
קהל היעד :בוגרים בתחומי לימוד תארים רלוונטיים )ראשון,
שני ושלישי(.

מדינת ישראל
נציבות שירות המדינה
אגף בכיר בחינות ומכרזים

שם החברה :נציבות שירות המדינה  ,אגף בכיר בחינות ומכרזים
תחום פעילות :נציבות שירות המדינה הינה הגוף האחראי והמוסמך
לניהול ההון האנושי והמערך הארגוני בשירות המדינה.
אגף בכיר בחינות ומכרזים הינו האגף האמון על תחום הגיוס ,האבחון
והמיון התעסוקתי בשירות המדינה ,האגף אחראי על עדכון תהליכי המיון
והאבחון ,מיישם אסטרטגיות גיוס חדשות ומתקדמות  ,בוחן ומיישם
שיטות לגיוס אקטיבי של מועמדים לרבות גיוס באמצעות עולם המדיה
והדיגיטל.
כתובת :קפלן  ,3ירושלים
דוא"ל לשליחת קורות חיים :הגשת מועמדות למשרות בשירות
המדינה  ,כולל צירוף קורות חיים ומסמכים נדרשים נוספים נעשית
דרך המערכת המקוונת של נציבות שירות המדינה בכתובת
https://ejobs.gov.il/gius
אתר אינטרנטwww.civil-service.gov.il : :
הנציבות בפייסבוק:
/https://www.facebook.com/Civil.service.Israel
קהל היעד :סטודנטים ובוגרים בכל תחומי הלימוד

שם החברה :ארגון כוכבי המדבר
תחום פעילות :הארגון מאתר ,מוביל ומכשיר צעירים וצעירות בדואים,
למיצוי הפוטנציאל האישי הטמון בהם ,על מנת להוביל שיח חיובי ועשייה
משמעותית לקידום הקהילה הבדואית ,הנגב והחברה הישראלית.
כתובת :מרכז כוכבי המדבר ,להב
דוא"ל לשליחת קורות חייםofri@desertstars.org.il :
אתר אינטרנטwww.desertstars.org.il : :
קהל היעד :סטודנטים ובוגרי תואר ראשון  -רקע בעבודה
חינוכית )פורמליות או בלתי פורמלית( יתרון

דיקנאט הסטודנטים

ההזדמנויות שלך

מתחילות בנגב
סטודנטים/יות ובוגרים/ות
כאן מתחילה הקריירה שלך

היריד ייערך בלובי בית הסטודנט
ע"ש זולוטובסקי )בניין (70
ביום ג' ,יג' בכסלו ,תשע"ז13.12.2016 ,
בין השעות 10:00-15:00

אנא הגיעו עם קורות חיים מעודכנים

שם החברהDell EMC :
תחום פעילות Dell EMC :חלק מקבוצת  ,Dell Technologiesמאפשרת
לארגונים לשדרג את מרכז הנתונים שלהם ) (Data Centersלטכנולוגיות
המובילות בעולם בתחומי תשתית אחודה ,שרתים ,אחסון ואבטחת מידע.
אנו מספקים לעסקים בסיס אמין לטרנספורמציה של ה –  ITשלהם,
באמצעות ענן היברידי ,פיתוח יישומים לסביבת ענן ופתרונות של Big
 .Dataמרכז המצוינות של  Dell EMCבבאר שבע מונה מעל  150עובדים
בתחומי ומוביל חדשנות בתחומי ה Storage, Cyber Security, Data
 Scienceועוד.
כתובת :האנרגיה  ,77פארק המדע ,בניין גב ים ,באר-שבע.
אתר המשרות שלנו ,להגשת מועמדות:
bit.ly/Dell_EMC_ISR
קהל היעד :סטודנטים ובוגרי תואר ראשון ,שני ושלישי,
מצטיינים ,מהפקולטות למדעי המחשב או הנדסת תוכנה.

שם החברה :אסם
תחום פעילות :קבוצת אסם בבעלות נסטלה העולמית הינה
חברת מזון מובילה הכוללת את החטיבה הקולינרית ,חטיבת
מאפה ומשקאות ,חטיבת החטיפים ודגני הבוקר ,טבעול ,סלטי
צבר ,גלידות נסטלה ,בית השיטה ,בונז'ור ומטרנה ,הקבוצה מונה
כ 4500 -עובדים.
כתובת למשלוח דואר :שוהם  .ת.ד934 .
דוא"ל לשליחת קורות חייםjobs.osem@il.nestle.com :
אתר אינטרנטwww.osem.co.il :
קהל יעד :בוגרים/ות או סטודנטים/יות שמסיימים השנה בתחום
הנדסת מכונות ,הנדסת ביוטכנולוגיה ,הנדסת כימיה ,הנדסת מזון,
הנדסה תעשיה וניהול ,מנהל עסקים התמחות בשיווק ,כלכלה.

תנועת הצופים העבריים ע"ר
תנועת הצופים העבריים היא תנועת הנוער הראשונה והגדולה בישראל.
אשר מובילה את העשייה המרכזית של החינוך הא-פורמאלי ,מאגדת
למעלה מ 80,000 -בני הנוער בכ 200 -שבטים ,תוך הובלת תרבות ציונית
אקטיבית.
העבודה ברחבי הארץ
לפרטים נוספים :אלינור ,רכזת גיוס03-6303602 ,
elinor@zofim.org.il | http://www.zofim.org.il
המשרה מתאימה לסטודנטים לתואר ראשון ושני ולבוגרי תואר ראשון.
ĘČĤĥĕč ęĕĕĤčĞĐ ęĕĠđĢĐ ĦĞđĜĦ

Ĥ"Ğ

שם החברה :רד תקשורת
תחום פעילותRAD is a global Telecom Access solutions :
and products vendor
כתובת :חלקיקי אור  ,16גב ים פאר ההייטק באר-שבע
דוא"ל לשליחת קורות חייםjobs@rad.com :
אתר אינטרנטwww.rad.com :
קהל יעד :סטודנטים שנה ג' /או אחרונה ממדעי המחשב/הנדסת
תקשורת /הנדסת מחשבים .בוגרי תואר ראשון בהנדסת מדעי
המחשב/הנדסת תקשורת/הנדסת מחשבים

¶®¨´µ¥¨¶¥´¥¡¡  ¥¥µ

שם החברה :התעשייה האווירית לישראל
תחום פעילות :באוויר ,בים ,ביבשה בחלל ובסייבר
כתובת :באר-שבע ואשדוד
אתר אינטרנטwww.iai.co.il/jobs :
קהל יעד :סטודנטים עם יתרת לימודים של שנתיים לפחות ו/או
בוגרים בעלי ניסיון מקצועי של  3שנים לפחות

שם החברהHp indigo :
תחום פעילות :הייטק בתחום הדפוס
כתובת :האבץ  24קרית גת
דוא"ל לשליחת קורות חייםmrcisrael@hp.com :
אתר אינטרנטwww.hp.com/go/jobs : :
קהל יעד :סטודנטים ו/או בוגרים בתחומי לימוד ובאילו תארים
)ראשון ,שני ו/או שלישי( .סטודנטים ובוגרים בתואר ראשון
לתחומי ההנדסה השונים ותחומי הטכנולוגיה השונים.

שם החברה :קמהדע Kamada
תחום פעילות :קמהדע היא חברת ביו-פרמצבטיקה המתמחה
בפיתוח ,ייצור ושיווק של תרופות ביולוגיות להצלת חיים
כתובת :קיבוץ בית קמה
שליחת קורות חייםhttp://www.kamada.com/heb/careers.php :
אתר אינטרנטhttp://www.kamada.com :
איש קשר :גיא כהן בלנק ,רכז גיוס guyc@kamada.com
קהל יעד :בוגרי תואר ראשון  /שני  /שלישי בתחומי המדעים
)כימיה /מדעי החיים /ביוטכנולוגיה ותחומים קרובים(

שם החברה :אלביט מערכות
תחום פעילות :אלביט מערכות הינה חברה רב-לאומית העוסקת
במגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות ,אלקטרוניות ואלקטרו-אופטיות
משולבות עבור השוק הביטחוני ברחבי העולם
כתובת :מרכז תעשיות מדע ת.ד  539חיפה 31053
דוא"ל לשליחת קורות חייםelbitsystems@cvwebmail.com :
אתר אינטרנטhttp://elbitsystems.com/elbit-systems-careers :
קהל יעד :סטודנטים ובוגרים מהפקולטות להנדסה בוגרי תארים
ראשון ,שני ושלישי

שם החברהIBM :
תחום פעילות IBM :היום היא חברת תוכנה ופתרונות ,שמובילה
בפתרונות של  AIומכונות לומדות
https://www.youtube.com/watch?v=6SNs9kvRWSA&feature=youtu.be
כתובת IBM :בישראל סניפים ומעבדות בבאר-שבע ,תל-אביב,
חיפה ,ירושלים ופתח-תקוה
אתר אינטרנטhttp://www-05.ibm.com/employment/il-he :
קהל יעד :סטודנטים ובוגרים לתארים ראשון ,שני ומתקדמים,
בתחומי התוכנה ,חומרה ,מחשבים ,מחקר ,הנדסת תעשייה וניהול.

שם החברהJVP CYBER LABS :
תחום פעילות :חממה טכנולוגית בתחום הסייבר
כתובת :האנרגיה  ,77גב-ים באר-שבע
דוא"ל לשליחת קורות חייםkelly@jvpvc.com :
אתר אינטרנטwww.jvpvc.com :
קהל יעד :סטודנטים ובוגרים בתחוnי הנדסת תוכנה  ,מערכות מידע.

שם החברהBio-Technology General :
תחום פעילות :פיתוח וייצור תרופות באמצעות הנדסה גנטית
כתובת :אזור התעשייה באר טוביה ,רחוב ניר 1
דוא"ל לשליחת קורות חייםcv@btgil.com :
אתר אינטרנטhttp://btgil.com :
קהל יעד :סטודנטים ובוגרי תואר ראשון בהנדסת
ביוטכנולוגיה/כימיה ,בוגרי תואר ראשון /שני /שלישי בתחומי מדעי
החיים/כימיה/ביולוגיה/ביוטכנולוגיה

שם החברה :חברת א.פ.ט בע"מ  -אדוונסד פאואר טכנולוגי
תחום פעילות :ספקי כח מתח גבוה ונמוך  -אלקטרוניקה
כתובת :אזה"ת החדש ,רח' הבורסקאי  , 6ת.ד ,475 .אופקים מיקוד 8759509
דוא"ל לשליחת קורות חייםorly@apt-il.com :
אתר אינטרנטwww.apt-il.com :
קהל יעד :בוגרים בתחום האלקטרוניקה ,מכניקה ותעשייה וניהול.
תואר ראשון ושני

שם החברהMobbo :
תחום פעילותMobile Analytics - SaaS platform providing mobile :
app intelligence
כתובת :הגורן  ,6עומר
דוא"ל לשליחת קורות חייםcv@mobbo.com :
אתר אינטרנט/https://www.mobbo.com :
קהל יעד :מדעי המחשב /הנדסת תוכנה+בוגרים סטודנטים שנה ג' ד'

שם החברהNESS :
תחום פעילות Ness :הינה חברת שירותי מערכות המידע
מהמובילות בישראל .העובדים והעובדות שלנו מעורבים בפרויקטים
מהמעניינים ,המתקדמים והחדשניים בשוק ,במגוון רחב של תפקידים
בתחומי פיתוח ושילוב מערכות ,בדיקות והבטחת איכות ,הדרכה
והטמעה ,תמיכה ,רשתות ותשתיות ,יישום ועוד .אנו מזמינים אותך
להצטרף אלינו!
כתובת :מגדל נס ,בניין  7פארק תעשיית ההי-טק ,קריית עתידים,
תל-אביב
טלפון 03-7670415 :פקס03-7670977 :
דוא"ל לשליחת קורות חייםjobs1@ness-tech.co.il :
אתר אינטרנטwww.ness-tech.co.il :
קהל יעד :סטודנטים ובוגרים לתואר ראשון בתחומים  -מדעי
המחשב ,הנדסת תוכנה ,הנדסה ביורפואית ,הנדסת תעשייה וניהול

שם החברה :כפר הנוער עדנים
תחום פעילות :פנימייה לבני נוער בעלי קשיים נפשיים ו/או רגשיים קשים
כתובת :צומת בית קמה
דוא"ל לשליחת קורות חייםadanimp@gmail.com :
אתר אינטרנטhttps://sites.google.com/site/adanimp/t,r :
קהל יעד :סטודנטים לתואר ראשון שיכולים להתחייב לשנתיים

