יריד
קריירה
ותעסוקה
בר אילן 2017
אוניברסיטת

ברוכים הבאים ליריד קריירה ותעסוקה,
באוניברסיטת בר-אילן!
סטודנטים ובוגרים יקרים,
המיומנויות האקדמיות שאתם רוכשים באוניברסיטה ,מניחות את היסודות
להצלחה בעולם התעסוקה התחרותי.
בתקופת לימודיכם אגודת הסטודנטים ודיקן הסטודנטים מלווים אתכם
בפעילויות חברתיות ,ובתכניות העשרה .בתום הלימודים ,ממשיכה קהילת
הבוגרים לפעול עבורכם ,לספק לכם מידע ,להפגיש אתכם בכנסים ולתמוך
בכם בצמתים החשובים בקריירה.
היריד שמקיימת אוניברסיטת בר-אילן בהשתתפותן של החברות המובילות
במשק הישראלי ,הוא הזדמנות למפגש בלתי אמצעי עם נציגי שוק
התעסוקה .במהלך היום תוכלו להתעדכן במשרות פנויות בתחומי עיסוק
שונים ,להגיש מועמדות וללמוד עוד על האפשרויות הפתוחות בפניכם
להשתלב בתפקידים שיקדמו את הקריירה שלכם.

 ,CofaceBdiחברת המידע העסקי המובילה בישראל בשליטת  Cofaceשהינו
תאגיד בינלאומי הפועל במרבית אזורי העולם בתחום ניהול סיכוני אשראי.
 CofaceBdiמאגדת תחת קורת גג אחת את המגוון הרחב ביותר של שירותי
מידע :מידע על חברות ועסקים בארץ ובעולם ,מידע על עסקים פרטיים ,מידע
עסקי ,כלכלי ושיווקי ,מידע ממאגר רשם החברות ,הקמה ותפעול של מערכות
מידע ומחשוב ,סקרים ענפיים וניהול מסלקות מידע.
תפקידים
כלכלן/ית בוגרי מנהל עסקים וכלכלה.
מנהל/ת תיקי לקוחות בוגרים בעלי אוריינטציה שיווקית ,ידע בכלכלה עשוי
להועיל.

פרטי התקשרות
info@bdi.co.il | 03-5770333

אנו מאחלים לכם הצלחה.
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דיאלוג היא אחת מחברות ההשמה הגדולות והידועות בארץ בתחום גיוס
העובדים להייטק .בין לקוחות החברה חברות הייטק מובילות (ישראליות
וגלובאליות) כמו  Apple, Chek-point, Sandisk, Cyber-arkוכן חברות סטארטאפ
רבות ומוסדות כמו משרד הבטחון ,מוסדות ממשלתיים בנקים ועוד.
דיאלוג נותנת מענה גיוסי מקיף ומלא ללקוחותיה לאורך כל שלבי הגיוס .לכל
לקוח בדיאלוג  Contact Pointמשלו :יועצת גיוס ()Talent Acquisition Advisor
עמה הוא מנהל את התקשורת השוטפת – החל מהגדרת המשרה ועד לקליטת
המועמד.
דיאלוג מהווה זרוע גיוס חיצונית עבור לקוחותיה ועל כן ,במסגרת הפעילות
השוטפת ,נערכות פגישות עם מנהלי הגיוס והמנהלים המקצועיים בחברות,
על מנת למקסם את התהליך ולהכיר בצורה מעמיקה כל לקוח וצרכיו.
תחומי העיסוק העיקריים בדיאלוג :הנדסת תוכנה ,אלגוריתמים ,אנליזה,
הנדסת חומרה ,מחקר ,תשתיות SYSTEM ,ותקשורת ,אבטחת איכות תוכנה-
 ,QAמערכות מידע ,ניהול מוצר ועוד.
תפקידים
יועצ/ת גיוס ניהול תהליכי גיוס מול לקוחות החברה ,ראיונות ,יעוץ וסיוע בכל
שלבי הגיוס  -נדרש תואר ראשון או שני במדעי החברה.
סטודנט/ית לתמיכה בגיוס סיוע ליועצות הגיוס בניהול הקשרים עם מועמדים.
מתאים לסטודנטים לתואר ראשון או שני בתחומי מדעי החברה או תחומים
משיקים.
פרטי התקשרות
שני קוגן | work@dialog.co.il | 073-2255100
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 G4Sישראל פועלת בפריסה ארצית ומציעה ללקוחותיה שירותי אבטחה אנושית,
אבטחה אלקטרונית ,מערכת מתח נמוך וטכנולוגיות אבטחה מהמתקדמות בעולם.
ל G4S -ארבע חטיבות עסקיות המתמחות כל אחת ,בתחום ייחודי:
חטיבת האבטחה  -מציעה ללקוחותיה שירותי שמירה ואבטחה מגוונים
חטיבת המוקדים  -מציעה ללקוחותיה פתרונות טכנולוגים חדישים ,שירותי סיור ועוד.
חטיבת הטכנולוגיות  -מתמחה בתכנון ,אספקה ,התקנה ותחזוקה של מערכות
מתקדמות ומבוקרות.
הוטלו  -מתמחה בתכנון ,אספקה ,התקנה ותחזוקה של מערכות מתח נמוך ,בעיקר
לבתי מלון.
תפקידים
חטיבת המוקדים:
מוקדן/ית מבצעי/ת התפקיד כולל מתן מענה מבצעי ללקוחות החברה ,קבלת
קריאות ניהול אירועים בזמן אמת ,סיכול פריצות ועוד .העבודה במשמרות
גמישות ונוחות .24/7
אחראי/ת משמרת במוקד המבצעי התפקיד כולל פיקוח ותפעול חדר
הבקרה ,ניהול המוקדנים ,הקפדה על נהלי משמעת ,קביעת משמרות ,הכנת
דו"חות ועוד.
סייר/ת התפקיד כולל סיורים רכובים ברחבי הגזרה ,הגעה לבית הלקוח (פרטי/
עסקי) וטיפול באירועים בזמן אמת.
חטיבת האבטחה :משרות מגוונות בתחום האבטחה.
בקבוצה קיימות משרות רבות לאנשים עם מוגבלות.
פרטי התקשרות
נטלי כהן | natali.cohen@il.g4s.com | 054-5571470
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התעשייה האווירית לישראל

התעשייה 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 מנהלים.
התעשייה האווירית היא חברה רווחית וצומחת ,אשר בליבת פעילותה ייצוא
טכנולוגיות ומערכות למדינות שונות ברחבי העולם.
התעשייה האווירית מעסיקה סטודנטים מצטיינים להנדסה ,ומציעה סביבת
עבודה מאתגרת בחזית הטכנולוגיה ותנאים מצוינים.
התעשייה האווירית מעודדת בקרב עובדיה חדשנות ויזמות ,באמצעות מחנה
החדשנות השנתי ותוכניות יזמות מגוונות ,מהן יצאו מיזמים בולטים כגון
.Space.il
השכלה נדרשת
משרות פנויות לסטודנטים/ות בעלי/ות יתרת לימודים של שנתיים לפחות ו/או
בוגרים/ות בעלי/ות ניסיון של  3שנים לפחות ממקצועות ההנדסה.
פרטי התקשרות
אודליה כץ | odkatz@iai.co.il | 03-9353913
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בישראל פועלות אלפי חברות וסטארטאפים טכנולוגיים –אז איך פותחים את
הדלת למשרה הבאה?
קבוצת  SQLINKפועלת החל משנת 1994ומעסיקה יותר מ 1,500-עובדים וברשותינו
מאגר משרות ענק ואיכותי ואנו מחפשים אחר סטודנטים ובוגרים איכותיים למגוון
תפקידי מפתח בהייטק .בזכות הניסיון הרב ,המוניטין שצברנו והמקצועיות הבלתי
מתפשרת שלנו נוכל "לתפור" לכם את המשרה עליה חלמתם.
קבוצת  SQLINKדורגה על ידי חברת  BDIכאחת מעשר החברות הישראליות שהכי
כדאי לעבוד בהן -וכזו שהכי כדאי לעבוד בה מתוך חברות ה IT-הישראליות.
ההכרה שקיבלה  SQLINKוהמוניטין שיצא לה -כמובילה בתחומה ,הינם תוצר ישיר
של למידה מתמדת והשקעה מרבית בהון האנושי.
השכלה נדרשת
תארים במדעי המחשב ,הנדסת תוכנה ,מתמטיקה ,פיזיקה (מדעים מדוייקים)
תפקידים
• לחברת הייטק מצליחה באזור ת"א העוסקת בתחום אבטחת מידע דרוש/ה
בוגר/ת מדעי המחשב מצטיינ/ת לפיתוח .C/C++
• לחברה מעולה בתחום הרפואי המפתחת מוצר ייחודי בעל תרומה לאנושות,
דרוש/ה בוגר/ת מצטיין/ת למשרת פיתוח .++C
• לחברת הייטק מצליחה בהרצליה פיתוח דרוש/ה סטודנט/ית לתפקיד מחקרי.
• לחברת  Start Upבתחום הרפואי הממוקמת באזור השרון ,דרוש/ה בוגר/ת
מצטיין/ת לתפקיד  QAבדיקות תוכנה.
• לחברה גלובאלית ומצליחה אשר ממוקמת בירושלים דרוש/ה סטודנט/ית
לצוות הפיתוח.
• למרכז פיתוח של חברת תוכנה ישראלית מובילה בעולם דרוש/ה סטודנט/ית
לפיתוח תוכנה לאתר בצפון.
פרטי התקשרות
קסם טובי | kesemt@sqlink.com | 052-5564141
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הידעת?
כמעט כל מכשיר אלקטרוני בעולם מיוצר תוך שימוש במערכות של אורבוטק!
חברת אורבוטק הינה מובילה עולמית בפיתוח טכנולוגיות חדשניות לשימוש
בתהליכי ייצור של המוצרים התעשייתיים המתקדמים בעולם בתעשיית
האלקטרוניקה ובשווקים קרובים .פתרונות הייצור של אורבוטק לתעשיית
ה High Tech-משמשים יצרני אלקטרוניקה מובילים לייצור איכותי של מעגלים
מודפסים ,צגים שטוחים ,מארזים מתקדמים ,מערכות מיקרו אלקטרו-
מכאניות ורכיבים אלקטרונים אחרים.
לאורבוטק מעל  2,500עובדים ב 50-משרדים הפרוסים ברחבי העולם :צפון
אמריקה ,אירופה ,יפן ובאגן הפאסיפי .הנהלת החברה העולמית יושבת
בישראל וכן חטיבות הפיתוח והייצור של מרבית מקווי המוצרים השונים.
באורבוטק מועסקים עשרות סטודנטים אשר כבר החלו לבנות בה את עתידם.
אנו מזמינים אותך להצטרף אלינו!
פרטי התקשרות
שי ויגודה | jobs@orbotech.com

אינטרנט רימון ,ספק האינטרנט המהיר המוביל את הגלישה הבטוחה בישראל.
אינטרנט רימון מגנה על ילדי ישראל מפני אלימות קשה ,פורנוגרפיה ותכנים
קשים ,ומהווה את הפתרון היחיד המאפשר גלישה בטוחה לצד אינטרנט מהיר
ללא פשרות.
למעלה מרבע מיליון איש כבר נהנים מטכנולוגיית ההגנה פורצת הדרך שלנו.
השכלה נדרשת
ניסיון במוקדים – יתרון
לתפקידים טכניים  -זיקה לעולם הטכני וידע בסיסי.
תפקידים
נציגי שירות לקוחות (משרה מספר )1004
מתן שירות ללקוחות החברה בסביבה צעירה ומשפחתית!
נציגי מכירות (משרה מספר )1005
גם למכור מוצר עם ערך מוסף וגם לעשות מזה הרבה כסף במקום אחד!
נציגי תמיכה טכנית (משרה מספר )1003
רכישת ניסיון בעולם הטכני בסביבת עבודה טכנולוגית וחדשנית!
אפשרויות קידום ופיתוח קריירה למתאימים!
פרטי התקשרות
מגי /ענת | jobs@rimon.net.il | 073-2317010
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אלקטרה בע"מ נותנת מענה לכל הצרכים הקיימים בתחום המערכות
האלקטרו מכניות הגדולות ופרויקטי הבנייה והתשתיות ,תחת קורת גג אחת.
קבוצת החברות של אלקטרה מציעה פתרונות מקיפים מהמסד עד טפחות,
אשר נוגעים לכל שלב והיבט של פרויקט נדל"ן .אלקטרה ממלאת תפקיד
של קבלן ראשי במגזר הפרטי והציבור 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 תשתיות תעבורה לאומית ועוד.
לפרטים נוספים בקרו באתרwww.electra.co.il :
למשלוח קורות חיים jobs6@electra.co.il :בציון מספר משרה בנושא
ההודעה.
השכלה נדרשת
הנדסת תעשייה וניהול וכלכלה.
פרטי התקשרות
דנה ליבר דולינסקי | donnald@electra.co.il | 052-6413889
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קבוצת אמן היא חברת ה IT-מהמובילות והגדולות ביותר בישראל .הקבוצה
מעסיקה מעל ל 1500-מקצועני  ITבתחומים שונים ומציעה ללקוחותיה עולם
מלא של פתרונות ומוצרים מתקדמים בתחום מערכות מידע וטכנולוגיות
בעולמות תוכן של תשתיות ,פיתוח תוכנה ,יישומים ומיקור חוץ .הקבוצה
מתמחה במתן פתרונות בתחומים שונים ,ביניהם :אינטגרציה ואיכות נתונים,
וירטואליזציה ,אבטחת מידע ,סייבר ,שליטה ובקרה ,פיתוח תוכנה ,ניהול ידע,
אפיון ועיצוב ממשקי משתמש ( ,)UX BI, Big Dataדיגיטל סמיקונדקטורס ועוד.
הקבוצה מייצגת בארץ חברות בינלאומיות מובילות בתחומן ,ביניהןCitrix, :
Informatica , Microstrategy Palo Alto Networks, Good Technology, Cyberark,
 Proof point, Rubrikועוד .החברה שותפה בכירה של חברות טכנולוגיה מובילות
כמו  HP ,IBMועוד .הקבוצה מספקת גם פתרונות מיקור חוץ במודלים שונים

אשר חלקם ייחודים בישראל .לחברה משרדים ראשיים בישראל (בבני ברק)
וחברות בנות בארץ ובמזרח אירופה.
תפקידים
• בוגר/ת תואר ראשון במדמ"ח/הנדסת מחשבים לפיתוח INFORMATICA
בשילוב  .JAVAהכרות עם .SQL
• בוגרי/ות תואר ראשון בסטטיסטיקה /מתמטיקה/פיזיקה/מדעי המחשב/
הנדסת תוכנה - /לתפקיד אנליסט/ית בגוף פיננסי.
• מפתח/י  BIבעל/ת שנה ניסיון ,עדיפות לניסיון בכלי Microstrategy
• בוגרי/ות תואר במתמטיקה  /פיזיקה  /מדעי המחשב  /הנדסת מחשבים
לתפקיד בדיקות תוכנה (.)QA
• מפתחי/ות תוכנה בעלי/ות שנה ניסיון בפיתוח בשפות הבאותFullStack JAVA :
.C# , Angular ,PHP
פרטי התקשרות
מורן/אלה -רפרנטיות גיוס | 0732617513 /0732617559
morana@aman.co.il | ellal@aman.co.il
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אסם הינה חברת האם המאגדת בתוכה את קבוצת חברות אסם ומונה כ 4,700 -עובדים.
קבוצת אסם כוללת את החטיבה הקולינרית ,חטיבת מאפה ומשקאות ,חטיבת
החטיפים ודגני הבוקר ,טבעול ,סלטי צבר ,גלידות נסטלה ,בית השיטה ,בונז'ור ומטרנה.
אסם הינה בבעלות נסטלה -חברת המזון הרב לאומית הגדולה בעולם.
קבוצת אסם פותחת בפני עובדיה עולם של ידע ומיומנויות ,עולם של טכנולוגיה וקידמה,
עולם של היכרויות חדשות ובעיקר – עולם של אפשרויות.
אסם חרטה על דגלה את נס המצוינות והאיכות הבלתי מתפשרת ועובדיה מהווים את
הבסיס לכל פעילות ,המפתח לכל יעד והמרכיב החשוב ביותר בכל משימה.
מאחורי כל מוצר ומוצר ,עומדים אנשים מקצועיים ,בעלי ניסיון ,ובעיקר בעלי להט
פנימי ,אמונה וחדוות יצירה.
בשנים האחרונות הוטמעה בקבוצת אסם תרבות ארגונית ,הדורשת מכל עובד למצות
את יכולתו וכישוריו.
השכלה נדרשת
מהנדסי תעו"נ ,חשמל ,מכונות ,כימיה ,ביוטכנולוגיה ותפקידים כלליים :כלכלה,
משאבי אנוש ,שיווק.
תפקידים
מתכנן אספקות מהנדס תעו"נ.
מהנדס מכונות מהנדס מכונות.
מנהל בטיחות מזון תואר ראשון במדעי החיים  /כימיה  /מזון  /ביוטכנולוגיה  -חובה.
מנהל מותג תואר רלוונטי.

בנק הפועלים הוקם בשנת  .1921קבוצת הבנק פועלת בישראל במכלול תחומי
הבנקאות השונים בשתי חטיבות מרכזיות :העסקית והקמעונאית .פעילות
קבוצות הבנק בארץ מתבצעת גם באמצעות חברות בנות.
תפקידים
מסלול לבנקאים במחלקות עסקיות הקניית ידע מקצועי ומיומנות למתן
שירות בנקאי לעסקים קטנים ובינוניים.
מסלול הכשרה לייעוץ השקעות הקניית ידע מקצועי ומקיף ומיומנויות
מעשיות במגוון תחומי השקעות,קבלת רישיון ייעוץ מטעם הרשות לניירות
ערך והסמכה לייעוץ מטעם בנק הפועלים.
מסלול הכשרה לתפקיד בנכול הקניית ידע מקצועי ומיומנות מעשית במגוון
נושאים בנקאיים :עובר ושב ,פיקדונות,שיקים ,מזומנים ועוד.
מסלול הכשרה לבנקאים במוקד פועלים בטלפון הכשרת בנקאים טלפוניים
למוקדי הבנק למתן שירות ומכירה טלפוניים ללקוחות הבנק.
פרטי התקשרות
רוית גולדשטיין | ravit.goldshten@poalim.co.il | 054-6926927 | 03-7144298

פרטי התקשרות
 | jobs.osem@il.nestle.comטלפון מרכז גיוסwww.osem.co.il | 03-7203333 :
מיה ריינשטיין דורון | maya.rinestinedoron@il.nestle.com | 050-7709995
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Team Extension, QA Automation, Full Stack and DevOps

גליל סופטוור היא חברה מובילה המספקת שירותי תוכנה בתחום הפיתוח
ובקרת האיכות האוטומטית.
החברה נוסדה בשנת  2008וממוקמת בנצרת .בחברה עובדים מהנדסים,
יהודים וערבים ,מכלל המכללות והאוניברסיטאות בארץ.
כיום בגליל מועסקים כ 200-מהנדסים במגוון פרויקטים ואל מול לקוחות
מהחברות המתקדמות והידועות ביותר בישראל והעולם.
תחומי המומחיות שלנו:
NET, Java, and C++.
Full Stack: Angular and Bootstrap, MEAN stack, Node.js.
QA Automation with both Web and Mobile QA Automation.
DevOps: establishing for startups, and pushing forward existing frameworks.

השכלה נדרשת
בוגרים (או סטודנטים לקראת סיום התואר) בתחומי הנדסת התוכנה ,מדעי
המחשב ,חשמל ואלק' ,מערכות מידע וכל תחום אחר המשיק לתכנות.
תפקידים
משרות לבוגרים ללא ניסיון בחברה בתחום הפיתוח .developmen
ובתחום בקרת האיכות .QA
פרטי התקשרות
עדי בוגנים ,סמנכ"ל משאבי אנוש | 050-5912697

קואופרטיב "דן" נולד ב 1 -בדצמבר .1945
החל מ 2001 -פועלת "דן" כחברה בע"מ.
כיום ,חברת "דן" מפעילת התחבורה הציבורית הגדולה והמובילה בגוש דן ,עם
כ 65% -אחוז מהיקף הפעילות ,מסיעה כ 15 -מיליון נוסעים בחודש ומבצעת
כ 53 -מיליון ק"מ בשנה.
"דן" כיום הוא קונצרן המאגד בתוכו ,מעבר לליבה של תחבורה ציבורית במיטבה,
גם שירותים משלימים הכוללים תשתיות תחבורה ,שירותי הסעת תיירים
ע"י "יונייטד טורס" ,שירותי היסעים מתקדמים באמצעות "משדן" ,הפעלת
המטרונית בצפון הארץ ע"י חברת "דן בצפון" הפעלת שירותי תחבורה בדרום
ע"י חברת "דן בדרום" ,הפעלת שירותי תחבורה בעיר באר שבע ע"י חברת "דן
באר שבע" ,שירותי מחשוב מתקדמים בתחום התחבורה ע"י חברת ""d@m
קידום מיזמי ותשתיות נדל"ן בהיקפים הנאמדים בכ 5 -מילארד שקלים.
חברת "דן" עם הפנים אל המחר ,נערכת לכל השינויים והחידושים בתחבורה
הציבורית ויודעת כי גם בעתיד תמשיך להוביל ולהיות הלב הפועם של מערכת
הסעת ההמונים בגוש דן.
"דן" פועלת במשנה מרץ לגייס סטודנטים לשורותיה כדי למקסם את רמת
השירות והתדמית ,להעניק להם מעטפת ייחודית בזמן עבודתם בחצי משרה
ולפתוח עבור המצטיינים שבהם צוהר של אופק תעסוקתי במגוון המקצועות
אותם הם לומדים.
פרטי התקשרות
Dan.co.il@3160 | *3571

Adi.bouganim@galilsoftware
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קבוצת דנאל נוסדה בשנת  .1974החברה מציעה מגוון רחב של שירותים בתחומי
הסיעוד ,התעסוקה והרווחה ,החל משנת  1992דנאל חברה ציבורית הנסחרת
בבורסה .החברה פרוסה בעשרות סניפים ,המעניקים שירות בכל רחבי הארץ.
דנאל סיעוד מעניקה מגוון רחב של שירותי סיעוד לעשרות אלפי לקוחות ,כגון:
הביטוח הלאומי ואזרחים פרטיים.
דנאל משאבי אנוש הינה מהחברות המובילות בתחום שירותי משאבי אנוש
ומעניקה שירותים בתחומים הבאים :שירותי העסקה ,גיוס והשמה ,השמת
אקדמאים ובכירים לביוטק ,שילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה ,פרויקטים
עתירי כח אדם ,מיקור חוץ.
השכלה נדרשת
בוגרי תואר ראשון בעבודה סוציאלית  ,מדעי ההתנהגות ,מדעי החברה ,סיעוד.
תפקידים
עובד/ת סוציאלי/ת מיצוי זכויות של קשישים ,עבודת המשלבת שטח ומשרד.
אח/ות מוסמכ/ת מיצוי זכויות של קשישים ,עבודת המשלבת שטח ומשרד.
מנהל/ת סניף סיעוד ניהול יחידת רווח והפסד ,ניהול צוות עובדים וקשר עם הקהילה.
רכז/ת גיוס והשמה ניהול תהליך גיוס למשרות בתחומים שונים ,ניהול תיקי לקוחות.
רכז/ת השמה לביוטק גיוס אקדמאים לחברות פארמה וביוטק ,ניהול תיקי לקוחות.
רכז/ת גיוס והשמה לאנשים עם מוגבלויות איתור לקוחות ומציאת עבודה לאנשים
עם מוגבלות.
רכז/ת אדמיניסטרציה שירות ומכירה בחטיבת הסיעוד מתן שירות לקשישים
ומשפחותיהם ,מתן שירות פרונטאלי וטלפוני ,עבודה אדמיניסטרטיבית.
מנהל/ת סניף משאבי אנוש ניהול יחידת רווח והפסד ,גיוס עובדים ,ניהול צוות רכזי
גיוס והשמה.

המרכז לחינוך סייבר נוסד ע"י קרן רש"י ומשרד הביטחון ,בשותפות עם משרד
ראש הממשלה ,מטה הסייבר הלאומי ומטה הסייבר הצבאי.
המרכז חרט על דגלו הובלת שינוי חברתי בישראל באמצעות חינוך למצוינות,
דרך לימודי סייבר וטכנולוגיה.
במסגרת פעילות המרכז פועלות מספר תכניות סייבר לאומיות ,כגון:
"מגשימים"" ,ניצנים" "גבהים" ,להכשרת בני נוער בגילאי החטיבה והתיכון,
בדגש על הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית.
מטרתן של תכניות אלו היא ליצור מוביליות חברתית ,ולצייד את החניכים בידע
מעשי ובארגז כלים מגוון ,כך שיוכלו להשתלב ביחידות הטכנולוגיות בצה"ל,
באקדמיה ובתעשיית ההיי-טק.
פעילות המרכז מתפרשת על עשרות מוקדי לימוד ברחבי הארץ ,מתל חי
בצפון ועד אילת בדרום.
השכלה נדרשת
סטודנטים/בוגרים להנדסה ומדעי המחשב.
תפקידים
מדריכים  /עוזרי הוראה לתכניות השונות ידע טכנולוגי בתכנות חובה.
פרטי התקשרות
סהר אלימלך | sahar@cyebr.org.il

פרטי התקשרות
יפעת גלבר | hrsegel@edanel.co.il | 03-7564140
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תכנית חותם מכשירה לתעודת הוראה ייחודית ומפתחת ומעצימה קהילה
של מורים ואנשי חינוך בעלי חזון וכישורי מנהיגות ,להובלת שינוי בפריפריה
החברתית והגיאוגרפית של מדינת ישראל.

רוצה עבודה עם משמעות ,עם ערכים?
רוצה עבודה שתרגש אותך ,תאתגר אותך ,תכניס לך עניין לחיים?
אנחנו מזמינים אותך לעשות את הצעד הראשון בדרך לשם.

משתתפי התכנית שנבחרו לאחר תהליך מיון קפדני זוכים למלגות מימון
לימודי תואר שני ,תעודת הוראה באישור המל"ג ,ומלגות קיום .כמו כן ,אנו
דואגים להתפתחות המקצועית ארוכת-הטווח של החותמיסטים שלנו ,ומגוון
אפשרויות לתפקידי ניהול במערכת החינוך.
חותם הינה חלק מהארגון הגלובלי  Teach For Allופועלת בארץ מזה כשבע
שנים בכ 160-בתי-ספר בשותפות עם משרד החינוך וארגון הג'וינט .כיום
התכנית מונה כ 700 -מורים חותמיסטים פעילים ברחבי הארץ.

למוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים דרושים מועמדים/ות לתפקידים במרחב
העשייה המבצעי-מודיעיני-טכנולוגי.
אנו מציעים מגוון משרות מאתגרות ומרתקות עם משמעות ,בעלות תרומה
אישית ולאומית.
אנו מחפשים אנשים איכותיים ,מתחומי לימוד שונים ומגוונים ,למשרות אשר
יכולות להתאים לסטודנטים/יות (החל משנת הלימודים הראשונה) או
לבוגרים/ות (טריים/ות וותיקים/ות)*.

השכלה נדרשת
בוגרי תואר אקדמאי ממגון תחומי דעת.

יש עבודה ויש עבודה במוסד .נקודה

תפקידים
מורים ואנשי חינוך בעלי חזון וכישורי מנהיגות ,להובלת שינוי בפריפריה
החברתית והגיאוגרפית של מדינת ישראל.

להגשת מועמדות www.mossad.gov.il -

*רק מועמדים/ות מתאימים/ות ייענו/תיענינה

פרטי התקשרות
רן סבג – רכז גיוס באזור המרכז | 052-6770530
tfimer@gmail.com | tfi.org.il
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בנק מזרחי-טפחות נמנה עם שלוש הבנקים הגדולים בישראל.
מזרחי טפחות מפעיל כ 130-סניפים ,שלוחות ומרכזי עסקים הפרוסים בכל
רחבי הארץ ,באמצעותם הוא מעמיד לרשות לקוחותיו מגוון מוצרים בנקאיים
ושירותים פיננסיים הנותנים מענה מושלם לצרכיהם המשתנים ולמאפייניהם
הייחודיים.
אנחנו מאמינים שההון האנושי הוא הגורם המרכזי בהצלחה של הבנק .לכן
אנו מספקים לעובדים שלנו סביבת עבודה נעימה ותומכת ,קריירה מקצועית
מאתגרת ,ביטחון כלכלי וסיפוק מרבי ,הון אנושי איכותי ואפשרות קידום
והגשמה עצמית.
אנו מזמינים אותך לאתר משרה מתאימה לך מתוך מגוון המשרות הפנויות שלנו.
השכלה נדרשת
סטודנטים או אקדמאים מכל התחומים.
תפקידים
טלר משרה המיועדת לסטודנטים או אקדמאים הזמינים לעבודה במשרה
מלאה ,להתחיל מסלול הכשרה בנקאית בסניפי הבנק ברחבי הארץ.
מיועד גם לאנשים עם מוגבלות.
בנקאי טלפוני אפשרות להשתלב באחד ממרכזי הבנקאות הטלפוניים בלוד
או בירושלים ,מיועד לסטודנטים ,עבודה במשרה חלקית.
מיועד גם לאנשים עם מוגבלות.
פרטי התקשרות
מדור גיוס | jobs@umtb.co.il
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פרויקט "נחשון" של מטח הינו מיזם הפועל בתמיכה ומימון של משרד החינוך,
בו סטודנטים מצטיינים חונכים תלמידים מהפריפריה החברתית והגאוגרפית
באמצעות הוראה וחניכה מרחוק.
מטרת הפרויקט הינה קידום מצוינות וסיוע לתלמידים בהכנה לבחינת הבגרות
במקצועות -מתמטיקה ,פיזיקה ,אנגלית ,כימיה וביולוגיה.
השכלה נדרשת
סטודנטים/ות בשנה ב’ ומעלה במקצועות הריאליים (הנדסה ,פיזיקה,
מתמטיקה ,כימיה ,הוראת המדעים ,מדעי המחשב ,וכד').
רמה מקצועית גבוהה בתחום שאותו מעוניינים ללמד.
בעלי רצון לעשייה חברתית ולקידום תלמידים מצטיינים מהפריפריה.
סבלנות ,אחריות ונכונות להשקיע ולהעניק.
רקע בהדרכה ,בהוראה או מתן שיעורים פרטיים.
התחייבות למינימום  4.5שעות שבועיות למשך כל שנת הלימודים.
תפקידים
עבודה מהבית! חונך/ת וירטואלי במקצועות מתמטיקה /פיזיקה /אנגלית/
כימיה וביולוגיה  4-5יחידות בגרות.
פרטי התקשרות
עדי רוזן | adir@cet.ac.il | 054-9847378
ראיונות יחלו מחודש יולי.
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, חינוכי וחויתי המזמן למשתתפים חוויה מכוננת,מסע ישראלי הינו מסע ערכי
.מסייע להם בבחינת זהותם האישית ורותם אותם למעורבות בחיי הקהילה
. לארץ ולמדינה, המסע מחזק את תחושת השייכות והמחויבות לעם
תפקידים
 יכולת, למדינה ולקהילה, חיבור לארץ,מדריכי מסע ישראלי בעל רצון להשפיע
.הדרכה והנחיה
פרטי התקשרות
yuvalmasa112@gmail.com | 054-6676299 | יובל

Mellanox Technologies (NASDAQ: MLNX) is a leading supplier of end-toend 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. Mellanox offers a choice of high performance
solutions: network and multicore processors, network adapters, switches,
cables, software and silicon, that accelerate application runtime and maximize
business results for a wide range of markets including high performance
computing, enterprise data centers,Web 2.0, cloud, storage, network security,
telecom and financial services. More information is available at www.mellanox.
com.

השכלה נדרשת
. הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, מדעי המחשב, הנדסת מחשבים,הנדסת תוכנה
תפקידים
HW Engineer
SW Engineer
FW Engineer
Backend Engineer
Chip design Engineer

פרטי התקשרות
adia@mellanox.com | 074-7237612 | 054-5877111 | עדי עמיאל
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תעשיית התיירות היא אחד התחומים המושכים והיוקרתיים בעולם התעסוקה
ומהווה את אחד מהענפים המתפתחים והצומחים ביותר ברחבי העולם בכלל
ובישראל בפרט.
זה הזמן ללמוד את מקצוע התיירות ,להצטרף למאות אלפי העובדים שכבר
נהנים מיתרונות המקצוע ולהפוך לחלק מעולם התיירות.

פסגות הינו בית ההשקעות הגדול והמוביל בישראל.
כמנהל כספי ציבור בתעשייה הפיננסית ,פסגות מעניק שירות עבור מיליון
לקוחותיו במגוון מוצרי חיסכון לטווח ארוך ולטווח קצר  -קופות גמל ,קרנות
השתלמות ,קרנות פנסיה ,מוצרי ביטוח ,קרנות נאמנות ,ניהול תיקי השקעות
ותעודות סל.

ריבוי המקצועות בתחום התיירות ,כמו גם הפריסה הרחבה ומגוון המסלולים,
הופכים את מקצוע התיירות לאידיאלי לצעירים ולמבוגרים ,לחיילים ולעולים
חדשים ,לנשים ולגברים ,לאוכלוסיות בפריפריה ולתושבים במרכז הארץ.
לימודי התחום מאפשרים כניסה לתחומי פעילות מגוונים ,יוקרתיים ,מעניינים
ומאתגרים.

פסגות ,בו למעלה מ 850 -עובדים במגוון רב של תפקידים ,מציע לעובדי
החברה מגוון הזדמנויות תעסוקתיות ,מעודד התפתחות מקצועית וניהולית
והתנסות בתפקידים שונים.
אנו בפסגות מאמינים כי כוחו של הארגון והצלחתו טמונים בעובדי ומנהלי
החברה ועל כן השקעה בהון האנושי מהווה חלק משמעותי באסטרטגיה
העסקית של הארגון .אנו מקפידים על פיתוח אישי ומקצועי של העובדים,
פעילויות רווחה והדרכה המתאימות לעובד בכל שלב בחייו ,זאת תוך שמירה
על שיח פתוח ובחינה מתמדת של צרכי העובדים.

אחת ממשימות הדגל של משרד התיירות היא להגביר את תנועת התיירות
הנכנסת לישראל ,לייצר רמת תיירות גבוהה יותר בישראל ולשפר את השירותים
הניתנים לכל תייר ותייר.
אנו צופים עלייה משמעותית בביקוש לעובדי תיירות מתמחים וממליצים לך
להצטרף אלינו ולמהפכה בתחום התיירות!

השכלה נדרשת
סטודנט /בוגר תואר בתחום הפיננסים /מנהל עסקים

פרטי התקשרות
www.tourism.gov.il | 02-6664347

פרטי התקשרות
הילה טאירי | hillat@psagot.co.il

חדש! הורידו את האפליקציה  Go Israelותקבלו את כל המידע העדכני על
מלונות ,אטרקציות ואירועים בישראל.
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התכנית צוערי שהם הינה תכנית ייחודית ויוקרתית המהווה חלק מתכנית
לאומית רחבה שמטרתה לגייס מועמדים איכותיים לשירות הציבורי.
התכנית מקנה לסטודנט אפשרות לשלב בין לימודי תואר ראשון וגיוס למשטרת
ישראל במסלול ייחודי לקצונה.
תכנית בת שלוש וחצי שנות הכשרה ,כוללת הכשרה משטרתית תאורטית
ומעשית ,עבודה בתפקידי שטח בתחנות המשטרה בסיור ובחקירות וכן יציאה
לקורס קצינים.
לתכנית יתקבלו מועמדים שההון האנושי שלהם משלב מצוינות אקדמית,
יכולת מנהיגות פיקודית וקהילתית ותחושת שליחות ציבורית.
למועמדים שיתקבלו מובטח שכר של שוטר במשרה מלאה תמורת שני
ימי עבודה בשבוע בלבד ,מלגת לימודים מלאה ,סיוע בשכר דירה והטבות
סוציאליות נוספות.

שירות הביטחון הכללי – שב"כ
תפקידים
תפקידי מודיעין ,מבצעים טכנולוגים סייבר (הגנה ותקיפה).
פרטי התקשרות
www.shabak.gov.il

השכלה נדרשת
סטודנטים מצטיינים בשנים א' או ב' לתואר ראשון.
ממוצע ציונים באקדמיה (מוסד המוכר ע''י המל''ג) –  85ומעלה.
תפקידים
תפקידי קצונה בתחנות ,בסיור ובחקירות.
פרטי התקשרות
חפשו אותנו בפייסבוק :צוערי שהם | shoham@police.gov.il

26

27

חברת  Infinity labsמקבוצת  ,Matrixמגייסת בוגרי/ות תארים ראשון ומעלה
בהצטיינות מתחומים שונים וללא ניסיון קודם המעוניינים לפתח קריירה
משמעותית בתחום הפיתוח תוכנה ולהשתלב במשרות פיתוח מרתקות ועתירות
טכנולוגיה בחברות מובילות בעולם ההייטק.
טרם תחילת העבודה יעברו המועמדים/ות סדנת הכנה מעשית ואינטנסיבית
לפיתוח בת  28שבועות בה ילמדו יסודות פיתוח ונושאים מתקדמים .הסדנה
מועברת על ידי אנשי פיתוח בכירים בתעשיית ההייטק ומהווה קרש קפיצה
משמעותי להשתלבות בפרויקטים מרתקים ומורכבים עתירי טכנולוגיה ומהווה
חלופה לשנות הניסיון הראשונות.
ההכשרה על חשבון חברת .infinity labs
השכלה נדרשת
בוגרי/ות תואר ראשון ומעלה מכל הפקולטות בעלי/ות ממוצע תואר של 85
ומעלה וציון פסיכומטרי גבוה.

״עסק שווה״ הינו מיזם תלת מגזרי ,עסקי ,ציבורי ,חברתי לקידום תעסוקת
אנשים עם מוגבלות ,בהובלת המגזר העסקי.
למיזם ארבעה שותפים :ג׳וינט ישראל תבת ,משרד העבודה והרווחה ,מיטב
דש השקעות וקרן משפחת רודרמן.
השכלה נדרשת
המשרות שלנו הן לאקדמאים ,בעלי תעודה מקצועית או סטודנטים.
קיימות משרות הניתנות לאיוש ללא צורך בתואר ו/או בתעודה
תפקידים
מגוון תפקידים במגוון חברות ,משרות פיתוח  ,QAרכז/ת השמה ,בק אופיס,
ועוד.
פרטי התקשרות
רוני אורנשטיין | rony@esekshave.org.il | 054-5551661

תפקידים
תפקידי פיתוח תוכנה.
פרטי התקשרות
נועה עטר-ושדי | noa@infinitylabs.co.il | 052-4780685
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כניסה

מפת היריד

התעשייה האווירית לישראל

ma-zuz.com

