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המרכז לפיתוח קריירה 
דקאנט הסטודנטים ע"ש רות ואלן זיגלר

אוניברסיטת תל אביב

המרכז לפיתוח קריירה באוניברסיטת תל אביב, מציע לסטודנטים ובוגרי האוניברסיטה,
כלים אפקטיביים לפיתוח מיומנויות קריירה והשתלבות בשוק התעסוקה.

מפגשי זרקור
רוצים ליצור נטוורקינג עם גורמים בחברות 

המובילות במשק? מפגשי הזרקור הם בדיוק 
המקום לשוחח עם המעסיקים מקרוב ולסלול 

את דרככם למשרה הנחשקת.

ירידי תעסוקה
בכל שנה מתקיימים שני ירידים מרכזיים.

במסגרת הירידים מגיעות לקמפוס החברות
המובילות במשק על מנת לראיין ולגייס אתכם.

אתר המשרות  
עדיין לא נרשמת?!

באתר המשרות שלנו ניתן למצוא את המשרות 
הנחשקות במשק במגוון רחב של תחומים.

הרישום לאתר אינו כרוך בתשלום. 
 Career.tau.ac.il

ייעוץ קריירה
מתלבטים לגבי כיוון בקריירה? רוצים לשפר

את קורות החיים? צריכים הכנה לראיון
עבודה? אצלנו תוכלו לקבל שירותי ייעוץ

ואימון קריירה. 

המרכז לפיתוח קריירה
לעשות הכי טוב עם מה שלמדת

    career@tau.ac.il :טל': 03-6409695   דוא״ל
 career.tau.ac.il :אתר המרכז

"המרכז לפיתוח קריירה"   



מדעים מדויקים, הנדסה וננו

2

 eXelate

Bidalgo

Bidalgo
www.bidalgo.com/ :אתר אינטרנט

 Adi Savin – HR Specialist :איש קשר

adis@bidalgo.com :דוא״ל

טלפון: 03-6825012

Hayetzira 12, Ramat Gan :כתובת

מידע על החברה:
Bidalgo is a technology company founded in 2010. Bidalgo architects and constructs premium performance 

advertising solutions for marketers looking for outstanding ROI results from their social and mobile 

advertising. As a Facebook Marketing Partner, we focus on Mobile and Direct Response Marketing with 

acquisition, re-monetization and data at the heart of the company. Bidalgo has branches in Israel and the 

U.S. (San Francisco) with leading international clients. Bidalgo offers it's employees a young and dynamic 

working environment, it now has 50 employees and is constantly growing.

משרות פנויות:
• Full Stack developer, for candidate with 3 years of experience. Send your CV to careers@bidalgo.com 

• Junior web developer, for candidates with 1 year experience. Send your CV to careers@bidalgo.com 

• Performance Manager, students that have been graduated or has 1 semester left that are looking for 

creative and analysis in the same position. Send your CV to careers@bidalgo.com

 eXelate
exelate.com :אתר אינטרנט

 HR Recruiter – איש קשר: אדוה רובין

adva.rubin@nielsen.com :דוא״ל

טלפון: 072-2221330

כתובת: פארק אפק, העמל 13 ראש העין 

מידע על החברה:
eXelate is looking for the talented Computer science graduates.

We're The big data and technology company that powers smarter digital marketing decisions worldwide. 

As a background eXelate is processing about 10 billions transaction each day, more than 100 TB of data 

each day.

How do we do it? We embrace the latest technologies (Scala, Spark, Node, React and Docker), AWS and 

best-practice methodologies CI. 

We have a really cool creative and flexible startup culture with 50 employees in the Israeli site and we 

are growing. 

משרות פנויות:
Computer science graduates/Junior developers  •
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אסם

אסם
 www.osem.co.il :אתר אינטרנט

איש קשר: שירי ירון – מנהלת הגיוס 

shiri.peremen_yaron@il.nestle.com :דוא״ל

jobs.osem@il.nestle.com :דוא״ל

טלפון: 03-9205441

כתובת: ת.ד. 934 שוהם 

מידע על החברה:
אסם הינה חברת האם המאגדת בתוכה את קבוצת חברות אסם. קבוצת אסם כוללת את החטיבה הקולינרית, חטיבת מאפה ומשקאות, 

חטיבת החטיפים ודגני הבוקר, טבעול, סלטי צבר, גלידות נסטלה, בית השיטה, בונז'ור ומטרנה. הקבוצה מונה כ-4,700 עובדים. 

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.

משרות פנויות:
קהל יעד : בוגרים או סטודנטים שמסיימים השנה בתחום הנדסת מכונות, הנדסת ביוטכנולוגיה, הנדסת כימיה, הנדסת מזון,   •

jobs.osem@il.nestle.com .הנדסה תעשיה וניהול, מנהל עסקים התמחות בשיווק, כלכלה

Mellanox Technologies
www.mellanox.com :אתר אינטרנט

Tal Glaser Solomon – HR :איש קשר
talgl@mellanox.com :דוא״ל

מידע על החברה:
משרדים בתל אביב, יקנעם, רמת גן, באר שבע ותל חי

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. Mellanox offers a 
choice of high performance solutions

משרות פנויות:
Chip Design Engineer for Student from 2nd year and Graduates  •

CV to talgl@mellanox.com  
SW Engineer – for Student from 2nd year and Graduates  •

CV to talgl@mellanox.com  
HW Engineer – for Student from 2nd year and Graduates  •

CV to talgl@mellanox.com  
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Comsec Group
comsecglobal.com :אתר אינטרנט

איש קשר: דנה רוסק – מנהלת גיוס

danar@comsecglobal.com :דוא״ל

טלפון: 03-9234646

כתובת: יגיע כפיים 21 קרית אריה פ"ת

מידע על החברה:
Comsec is a pioneering market leader that provides all-inclusive Information security consulting services 

for large-scale enterprises across the globe. Since 1987 Comsec’s security experts have been supporting 

and guiding organizations through the evolving security challenge. Comsec provides its consulting services 

globally to over 600 clients, through its headquarters in Israel, offices in London and Rotterdam, and a 

network of representatives worldwide.

משרות פנויות:
יועץ אבטחת מידע אפליקטיבי / מיועד לאנשי אבטחת מידע מנוסים  •

jobs@comsecglobal.com  

יועץ אבטחת מידע תשתיתי / מיועד לאנשי SYSTEM עם רקע באבטחת מידע  •
jobs@comsecglobal.com  

יועץ אבטחת מידע SECURITY CODE REVIEW / מיועד למפתחים שמעוניינים לעשות הסבה לתחום אבטחת מידע.  •
jobs@comsecglobal.com  

Comsec Group

Altair Semiconductor
 altair-semi.com :אתר אינטרנט

איש קשר: טלי זדה – מגייסת

tali.zada@altair-semi.com :דוא״ל

כתובת: החרש 6, הוד השרון

מידע על החברה:
חברת Altair היא חברת הייטק המפתחת צ'יפים לדור הרביעי. החברה קיימת מזה 10 שנים ולאחרונה נרכשה ע"י סוני העולמית. 

עם זאת, היא פועלת עצמאית, ההנהלה ישראלית ויושבת בארץ. החברה מונה 210 עובדים בעיקר בתחום הפיתוח ועוד 20 

עובדים בחו"ל. אופי החברה הוא סטארטפיסטי ודינמי ומכיל בעיקר מהנדסי חשמל ומחשבים.

משרות פנויות:
•  SW Student for the Protocol Stack group / מיועד לסטודנטים למדעי המחשב/ הנדסת תוכנה

Jobs@altair-semi.com  

Junior Algorithm Eng  / מיועד לבוגרי הפקולטה להנדסת חשמל ותוכנה  •
Jobs@altair-semi.com  

SW Eng. for the MAC group / מיועד לבוגרי הפקולטה למדעי המחשב / הנדסת תוכנה  •
Jobs@altair-semi.com  
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Traiana
traiana.com :אתר אינטרנט

 HR – איש קשר: שלי ניסים

shellyn@traiana.com :דוא״ל

טלפון: 03-6100305

132 Menachem Begin Road, Azrieli Square Tower, Floor 25 :כתובת

מידע על החברה:
Founded in 2000 and owned by ICAP plc. – the world's largest interdealer broker, Traiana operates the 

industry-standard platform for electronically processing over-the-counter FX, exchange traded derivatives, 

CFDs and cash equities trades. Traiana's flagship is a leading platform for connecting all market participants 

to automate post-trade processes, reducing the risk and cost of trade processing. Today, Traiana is 

connected to over 500 firms. If you’re interested or know anyone who might, please introduce yourself 

to us at careers@icapjobs.co.il

משרות פנויות:
Senior Java Developer\careers@icapjobs.co.il  •
CM/DevOps Engineer\careers@icapjobs.co.il  •

QA Automation Developer\careers@icapjobs.co.il  •

 Axxana
www.axxana.com :אתר אינטרנט

 Office Manager – איש קשר: מעיין עדיני-פורטה

recruitment@axxana.com :דוא״ל

טלפון: 074-7887800

כתובת: הברזל 38 תל אביב 

מידע על החברה:
Leveraging technologies inspired from aircraft black boxes, advanced data transmission and smart 

storage capabilities, Axxana addresses the biggest challenge in data protection, previously thought to 

be unsolvable due to light speed constraints: recovering data over any distance with zero transaction 

loss. In early 2014, Axxana introduced Phoenix System® for Oracle, an innovative solution that enables 

full disaster recovery with shortest recovery times and no transaction loss over any distance, while using 

any type of communication lines, and achieving significant bandwidth saving over traditional solutions.

משרות פנויות:
 C++ Senior Software Engineer  •
C++ Junior Software Engineer  •



מדעים מדויקים, הנדסה וננו

6

Apple

Apple
www.apple.com/jobs/il :אתר אינטרנט

איש קשר: הילה ברזילי

applyhere@apple.com :דוא״ל

מידע על החברה:
Apple is a place where extraordinary people gather to do their best work. Our community is made up 

of every kind of individual: 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. So if you’re excited by the idea of making a real impact, a career with Apple might be your dream 

job. Just be ready to dream big.

Learn more at: www.apple.com/jobs/il

If you’re student or a new grad, studying EE,CE or CS we invite you to send your CV and update grade 

sheet to: Applyhere@apple.com

Fingenom

Fingenom
www.fingen.co.il :אתר אינטרנט

איש קשר: ענבל – מנהלת משאבי אנוש

jobs@fingen.co.il :דוא״ל

טלפון: 09-8866637

כתובת: החרושת 5, רעננה

מידע על החברה:
Fingenom is a rapidly growing privately held company, established in 2011.

We are in the business of succefsully exploiting hidden patterns in various capital markets. 

We are a start-up in soul. We commit to the innovative. We believe that our people are the key to 

success. With a talented team and cutting edge technology we develop advanced algorithms and trading 

infrastructures.

משרות פנויות:
Junior C++ Developer  / מיועדת לבוגרים מצטיינים מתחומי הנדסה ומדעי המחשב.  •

Jobs@fingen.co.il  

O.O מיועדת לבוגרים בעלי שנתיים ניסיון בפיתוח /  C++ Developer  •
Jobs@fingen.co.il  

Algorithm researcher & developer  / מיועדת לבוגרי תואר שני ותארים מתקדמים בהנדסה ומדעי המחשב  •
Jobs@fingen.co.il  
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SHALDOR
www.shaldor.com :אתר אינטרנט

איש קשר: שירה – אחראית גיוס

shira@shaldor.com :דוא״ל

טלפון: 03-6844607

כתובת: רחוב הארבעה 17, מגדל המילניום, תל אביב

מידע על החברה:
שלדור הנה חברת הייעוץ המובילה בישראל לאסטרטגיה עסקית. באמצעות תובנות יצירתיות, מתודולוגיות 

מתקדמות ומחקר מעמיק, שלדור מסייעת להנהלות בכירות של חברות וארגונים בולטים בארץ ובעולם, 

ממגוון רחב של ענפים, להתמודד עם אתגרים מורכבים ולהוציא אל הפועל מהלכים עסקיים פורצי 

דרך. החברה מעסיקה את קבוצת המקצוענים הגדולה בישראל בתחומה, יועציה נבחרים בקפידה רבה 

ומשתלבים בסביבה דינאמית ומאתגרת המאפשרת ביטוי עצמי נרחב והשפעה מיידית. 

משרות פנויות לאיוש על-ידי סטודנטים/בוגרים:
משרת אנליסט עסקי / יועץ אסטרטגי 

במסגרת העבודה מבצע האנליסט/היועץ עבודת מחקר ממוקדת ואנליזות אסטרטגיות כגון ניתוח מוקדי 

תחרות, אפיון זירות תחרות, דינמיקה תחרותית וסגמנטציית שוק, בונה מודלים כלכליים ומעצב מבנים 

ותהליכים ארגוניים – עצמאית וכחלק מצוות. כמו כן, באחריות האנליסט/היועץ לבנות פרזנטציות 

מבוססות תובנות, המכוונות לקבלת החלטות, ולהציגן ישירות להנהלות הבכירות של הלקוחות. 

שלדור מחפשת סטודנטים/ות ובוגרים/ות מצטיינים/ות, מכלל תחומי הלימוד:

* בעלי יכולות אנליטיות גבוהות במיוחד, גמישות מחשבתית ויצירתיות

* בעלי מיומנויות בינאישיות גבוהות ומוטיבציה להשתלבות בתחום 

למשרת אנליסט/ית עסקי/ת – בוגרי תואר ראשון / סטודנטים לקראת סיום

למשרת יועץ/ת אסטרטגי/ת – בוגרי תואר שני / סטודנטים לקראת סיום, ו/או בעלי ניסיון תעסוקתי רלוונטי

shira@shaldor.com :כתובת למשלוח קו"ח ולכל שאלה
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Check Point

TOYGA

Check Point
www.checkpoint.com :אתר אינטרנט

איש קשר: אלה משה – מגייסת

ellam@checkpoint.com :דוא״ל

כתובת: הסוללים 5, תל אביב

מידע על החברה:
צ'ק פוינט עוסקת בפיתוח תוכנה לאבטחת מידע, ואבטחת רשתות ומחשבים. בשנת 2009 נכללה צ'ק פוינט ברשימת 2,000 

החברות הגדולות בעולם של המגזין פורבס. מאז שנת 1993, צ'ק פוינט מספקת ללקוחותיה הגנה ללא פשרות נגד כל סוגי האיומים 

הקיימים באינטרנט תוך שהחברה מייצרת פתרונות המגדירים מחדש את נוף אבטחת המידע באינטרנט.

In Check Point – We secure the internet.

משרות פנויות:
C Software Developer  •

 Java Software Developer  •
 C++ Software Developer  •

TOYGA
www.toyga.co.il :אתר אינטרנט

HR Manager – איש קשר: גל

hr@toyga.co.il :דוא״ל

טלפון: 073-7002004

כתובת: תל אביב

מידע על החברה:
Founded in 2008, TOYGA is a world renowned CFD trading firm (currencies, stocks, commodities, and 

indices), and is one of the leading online trading companies in the world, primarily due to its commitment 

to technological innovation. TOYGA works with an international clientele, located in various countries 

worldwide. The company employs over 450 Israeli employees across 2 local branches. At TOYGA's core 

is its technology division, Hexagon, and is one of the largest trading software developers in the financial 

industry. Overall, TOYGA has over 12 different departments, with diverse roles and opportunities for 

advancement. We offer employee development and managerial training programs

To apply for a position at TOYGA, please send your CV to: hr@toyga.com

משרות פנויות:
• TOYGA Media is looking for an experienced Affiliate Manager to join our Marketing team.

 Send Your CV to:  hr@toyga.co.il

• TOYGA, the industry’s leading online trading company is hiring hot-shot sales representatives.

 We offer a rewarding and young work environment, in addition to corporate stability and further career 

growth. English/French/Russian/Arabic – mother tongue level – MUST. 

 Send Your CV to:  hr@toyga.co.il

• Senior Web Developer – Server Side (B2C) 

 Send Your CV to:  hr@toyga.co.il
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Ness

 Applied
Materials

Ness
careers.ness-tech.co.il :אתר אינטרנט

איש קשר: קרן שריקאר/מרינה לוי – מתאמת גיוס

keren.shriker@ness-tech.co.il :דוא״ל

כתובת: קרית עתידים, ת"א

מידע על החברה:
Ness הינה חברת שירותי IT מהמובילות בישראל. לנס כ-2,200 עובדים ולמעלה מ-500 לקוחות מכלל מגזרי התעשייה. 

בנס תוכל/י ליהנות מהיתרונות של עבודה בחברה גדולה ויציבה, הצומחת בקצב מהיר. 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!

משרות פנויות:
סטודנט/ית לתחום ההנדסה למשרת הבדיקות   •

jobs1@ness-tech.co.il  

מדריך/ה טכנולוגי/ת לפרויקט ייחודי בתחום החינוך / המשרה מיועדת לסטודנטים  •
jobs1@ness-tech.co.il  

בוגר/ת תואר מדעי – בוא/י להשתלב בתפקיד של בדיקות בחברה מובילה!  •
jobs1@ness-tech.co.il  

Applied Materials
www.appliedmaterials.com :אתר אינטרנט

איש קשר: עדי ליבוביץ – רכזת גיוס

Adi_Leibovich@contractor.amat.com :דוא״ל

טלפון: 08-94886336, 08-9488500

כתובת: אופנהיימר 9, רחובות

מידע על החברה:
 .Nano-manufacturing Technology אפלייד מטיריאלס הינה החברה המובילה בעולם בתחום פתרונות טכנולוגיות הננו-ייצור

החברה מספקת סל רחב של מוצרים חדשניים, רובם בתחום הציוד, התוכנה והשירות עבור יצרני השבבים המוליכים למחצה. אפלייד 

 .Process Diagnostics and Control מטריאלס ישראל מונה כ-1,000 עובדים ופועלת במתכונת של חטיבה עסקית עצמאית הנקראת

החטיבה עוסקת בפיתוח, ייצור והטמעה של מוצרי בקרת איכות לתהליכי ייצור המוליכים למחצה.

משרות פנויות:
Software Engineer / student / Applied_Career@amat.com  •

סטודנטים/יות לתוכנה באפלייד מטריאלס משתלבים/ות בפרויקטים מגוונים של תכנון ופיתוח מערכות תוכנה התומכות במוצרי   

החברה. התפקיד כולל פיתוח תוכנה בחזית הטכנולוגיה בסביבה דינאמית תוך שימוש בטכנולוגיות ופלטפורמות שונות. המשרה 

הינה משרה קבועה אשר מאפשרת גמישות במשך תקופת הלימודים. 

Application Engineer / Student /Applied_Career@amat.com  •
מהנדסי/ות האפליקציה משתלבים/ות בסביבות טכנולוגיות ומולטידיסיפלינאריות מן המתקדמות בעולם. במסגרת התפקיד –   

שותפות בקבוצות הפיתוח כמומחים/יות טכנולוגים/ות, אחריות להבאת המערכות למיצוי יכולות אופטימאלי והגדרת צרכי הדור 

הבא. התפקיד כולל עבודה מול לקוחות בארה"ב, אירופה ואסיה לצורך הטמעת יכולות חדשות, אפיון והגדרת צרכי הלקוח.

Global Product Support Engineer / student / Applied_Career@amat.com  •
קבוצת מהנדסי התמיכה הטכנית באפלייד מטריאלס אחראית על המשימות ההנדסיות הקשורות לשחרור מוצר לשוק, הכוללות   

אינטגרציה, ניתוח נתונים, מעקב ותעוד של מערכות, מהמתקדמות מסוגן בעולם, בטכנולוגיות אלקטרו אופטיות ולייזרים. 
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מידעטק 
טכנולוגיות מידע

 Hewlett
 Packard

Enterprise

מידעטק טכנולוגיות מידע
www.medatech.com :אתר אינטרנט

איש קשר: דנה יונאי / מיכל חוזה – משאבי אנוש

HR@medatech.com :דוא״ל

מידע על החברה: 
 ,NET ופורטלים ארגוניים בטכנולוגית e-Business מערכות ,ERP מידעטק טכנולוגיות מידע מתמחית ביישום ופיתוח מערכות

תוך שימוש בכלי פיתוח מתקדמים ומתודולוגיית יישום ייחודית המאפשרת יישום מהיר תוך עמידה בלוחות זמנים. לחברה התמחות 

.PRIORITY-ופיתוח מערכי תוכנה נוספים ושונים בסביבת היישום של ה PRIORITY ייחודית ביישום מערכת

למידעטק משרדים בטירת כרמל והוד השרון וכן חברת בת המספקת שרותי תשתיות תוכנה וחומרה בתחום מערכות המידע, 

.PRIORITY-חברות בנות באנגליה ובאוסטרליה המוכרות ומיישמות את מערכת ה

משרות פנויות:
מיישם ומטמיע מערכות מידע: איש/אשת מערכות מידע לתפקיד הכולל מתן פתרון כולל למערכת המידע בארגון. תחומי   •
 ,PRIORITY הנקראת ,ERP אחריות עיקריים: ניתוח ואפיון צרכי הארגון. פיתוח ההתאמות הדרושות לארגון על גבי מערכת

בעיקר באמצעות מחוללים דור רביעי, כתיבת קוד ב-SQL ושפת C; יישום הדרכות משתמשים. הסבות נתונים וליווי עד ל''עלייה 

לאוויר''. העבודה בצפון ובמרכז 

מיועד למהנדסים בוגרים/ות +סטודנטים שנה אחרונה – תעשיה וניהול/ מערכות מידע  

jobs1@medatech.com :משלוח קו"ח  

(SQL, C( בכלי פיתוח של המערכת )ERP מערכת( Priority התפקיד כולל פיתוח על מערכת :PRIORITY מתכנת  •
 SQL – העבודה במשרדי החברה בהוד השרון. מיועד לבוגרי תואר ראשון/ הנדסאי/ קורס תכנות. ידע ונסיון בפיתוח  

jobs1@medatech.com :משלוח קו"ח  

Hewlett Packard Enterprise
www.hpe.com :אתר אינטרנט

איש קשר: מיכל ברוש / יעל בנאדו גיוס

michal.brosh@hpe.com :דוא״ל

כתובת: רעננה/יהוד/פתח תקווה

מידע על החברה:
HPE היא חברה טכנולוגית מובילה, אשר מאפשרת ללקוחותינו להגיע רחוק יותר, במהירות רבה יותר, יעילה יותר, פרודוקטיבית 

יותר ובאופן בטוח יותר.

פעילות החברה בישראל כוללת 4 גופים: היולט פקרד אנטרפרייז ישראל – גוף המכירות, השיווק והשירות הארצי –ממוקם ברעננה; 

מרכז פיתוח תוכנה עולמי HPE Software R&D – ממוקם ביהוד; מעבדת מחקר – Hewlett Packard Labs – אחת מתוך 

3 מעבדות מחקר עולמיות – ממוקמת בחיפה; ו-ContexTream – סטארט-אפ ישראלי העוסק בפיתוח טכנולוגיות וירטואליזציה 

של רשת )NFV( אשר נרכש לאחרונה על ידי החברה העולמית. גוף זה ממוקם בפתח תקווה.

משרות פנויות:
michal.brosh@hpe.com /סטודנט למכירות / סטודנטים מכל התחומים  •

yael.benado@hpe.com / סטודנט לפיתוח תוכנה/ מדעי המחשב והנדסת תוכנה  •
yael.benado@hpe.com /סטודנטים לבדיקות תוכנה/ מדעי המחשב  •



מגייסת סטודנטים ובוגרים
לתפקידי ניהול פרויקטים

מידעטק מגייסת עובדים למשרדיה בטירת כרמל ובהוד השרון
לתפקידי ניהול פרויקטים, ומציעה לך הזדמנות

לפתח קריירה בחברה המובילה בתחום פיתוח ויישום פרוייקטי
.PRIORITY והטמעת מערכת ERP

jobs1@medatech.com :לשליחת קו"ח וגיליון ציונים
www.medatech.com מנהל מכירות ועוד ,.net מפתח ,SQL למשרות נוספות: מתכנת

מידעטק טכנולוגיות  1993 מהווה  מאז הקמתה בשנת 
 ERP פרויקטי  ויישום  לפיתוח  המובילה  החברה  מידע 
ופורטלים עסקיים תוך שימוש בכלי פיתוח מתקדמים. 
מידעטק מתמחה ביישום מערכת PRIORITY ובפיתוח 
 PRIORITY  מערכי תוכנה נוספים בסביבת היישום של

עבור למעלה מ 1000 לקוחות ברחבי העולם.
למידעטק שני משרדים בישראל )בהוד השרון ובטירת 
כרמל(, חברות בת באנגליה, באוסטרליה ומשרד מכירות 

בארצות הברית.
וכן  נוספות  בטריטוריות  לגדול  לשאוף  ממשיכים  אנו 
ע״י פיתוח מודולים ומוצרים חדשים והצגה של יכולות 

אלה לשוק.

משרדי החברה בהוד השרון: הנגר 22, נווה נאמן 09-7400801
073-2576700  ,3 הסדנא  כרמל:  בטירת  החברה  משרדי 
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לתפקיד הכולל מתן פתרון מקיף למע' המידע בארגון. 
על העובדים להבין בתהליכים תוך ארגוניים ולהחזיק 
כושר  גבוהה,  שרות  תודעת  עצמאות,  למידה,  ביכולת 

ביטוי, ועבודה בצוות.
תחומי אחריות ניתוח ואפיון צרכים, וההתאמות הדרושות 
לארגון על גבי מערכת PRIORITY ERP באמצעות מחוללים 
דור רביעי, כתיבת קוד, יישום הדרכות משתמשים, הסבות 

נתונים וליווי עד ל''עלייה לאוויר''. 
דרישות סטודנטים שנה ד' / בוגרים ללימודי הנדסת 
תעשיה וניהול / מערכות מידע מאוניברסיטת תל אביב. 

 PROJECT MANAGER משרת מנהל פרויקטים
מיישם ומטמיע מערכות מידע
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 Experis
Software

Experis Software
www.experis-software.co.il :אתר אינטרנט

איש קשר: יורה – מנהל שיווק

yurav@experis.co.il :דוא״ל

כתובת: יגאל אלון 90, ת"א

מידע על החברה:
Experis Software הקימה ומנהלת מזה כעשור את אחת מתוכניות ההתמחות האקסקלוסיביות ביותר בהייטק:  חברת 

 .Experis Kickstart

התוכנית מכוונת להרחבת מעגל המועסקים בהייטק ולהכנסת בוגרי תואר מצטיינים מתחומי המדעים המדויקים, מקצועות 

ההנדסה ועוד לתפקידי פיתוח מאתגרים בתחום. התוכנית מכוונת לצרכי השוק, מועברת ע"י מנטורים בכירים ומגשרת על פער 

הידע הפרקטי בין הנלמד באקדמיה לבין הנדרש ב"עולם האמיתי". בוגרי התכנית מתחילים לעבוד מיד בחברות הייטק מובילות 

במשרות פיתוח הדורשות לפחות שנתיים ניביון. 

start@experis.co.il :דו"א לשליחת קו"ח

MyHeritage
careers.myheritage.com :אתר אינטרנט

Talent Acquisition Manager איש קשר: שלומית שפירא

shlomit.shapira@myheritage.com :דוא״ל

טלפון: 03-6280008

כתובת: שד' אריאל שרון 3 אור יהודה | דובנוב 7 תל אביב | קלמן מגן 3 תל אביב

מידע על החברה:
MyHeritage is the fastest-growing genealogy company in the world. With 2.6 

billion family tree profiles, 3.5 billion historical records, our stellar R&D team 

tackles fascinating scaling challenges every day. We invent exciting technologies 

for discovering family history, and we're always looking for the brightest talent to 

join our all-star team. Join us. Make history.

משרות פנויות:
Web developer – Join our Frontend Agile team  •

iOS Developer – Join our Mobile app team  •
Server Java Developer – Join our Backend Agile team  •

Send your CV to jobs@myheritage.com  
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קבוצת נישה

המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים
www.mossad.gov.il :אתר אינטרנט

מידע על החברה:
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. 

למוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים

דרושששש....

משרות פנויות:
מועמדים/ות לתפקידים במרחב העשייה המבצעי-מודיעיני-טכנולוגי.   •

אנו מציעים מגוון משרות מאתגרות ומרתקות עם משמעות, בעלי 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(.

קבוצת נישה
www.nisha.co.il :אתר אינטרנט

איש קשר: עדן פסקוביץ – רכזת שיווק

academy@nisha.co.il :דוא״ל

טלפון: 077-7725555

כתובת: הערבה 1 איירפורט סיטי

מידע על החברה:
קבוצת נישה הינה החברה המובילה בישראל להשמה בתחומי הייטק, ביומד, קלינטק, שוק ההון, מטה ופיננסים, ומובילה יחידה 

עסקית ייחודית להשמת בכירים בתחומי התמחות שונים. 

קבוצת נישה מאגדת בתוכה את חברת נישה גלובל להשמה בינלאומית וחברת נישה פרו העוסקת במיקור חוץ ופתרונות טכנולוגיים.

נישה פועלת משנת 95 עם מקצועיות בלתי מתפשרת ומוניטין רב המאפשרים להתאים לכם את המשרה עליה אתם חולמים.

קבוצת נישה מונה למעלה מ-100 אנשי מקצוע מומחים בתחומי פעילות שונים. לנישה 9 יחידות מקצועיות, 3 סניפים ורשת שותפים 

בינלאומית ענפה. בין לקוחותינו נמצאים מגוון רחב של חברות בינלאומיות ומקומיות, סטארטאפים וחברות צעירות וגדולות כאחד.

משרות פנויות לאיוש
מפתח/ת C# מוכשר/ת !  •

חברה מדהימה בתחום התקשורת מחפשת סטודנטים בעלי פרופיל מצוינות להשתלבות בפיתוח ב-#C, סביבת עבודה דינאמית   

academy@nisha.co.il : ונוחה, תנאים מעולים למתאימים! כתובת לשליחת קו"ח

JAVA-בוגר/ת מצטיין/ת לפיתוח ב  •
לחברה טכנולוגית מובילה בתחומה המדורגת מספר 3 בעולם דרוש/ה בוגר/ת מצטיין/ת לפיתוח ב-JAVA. סביבת עבודה צעירה   

academy@nisha.co.il : דינאמית ומתגמלת מאוד!!! כתובת לשליחת קו"ח

דרוש/ה Automation Develop לתפקיד התחלתי  •
לחברת הייטק מובילה בתחומה ממרכז הארץ דרוש/ה בוגר מדמ"ח/הנדסת תכנה לתפקיד התחלתי בתחום הפיתוח:   

academy@nisha.co.il : כתובת לשליחת קו"ח .Automation Developer
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חברת נירם גיתן 
ואקסיומה

חברת נירם גיתן ואקסיומה
www.niramgitan.co.il :אתר אינטרנט

איש קשר: נועה שנידרמן – רכזת משאבי אנוש

noa_sc@nggconsult.com :דוא״ל

כתובת: החרש 36 הוד השרון

מידע על החברה:
נירם גיתן הינה קבוצת יעוץ המתמחה בפתרונות למצוינות עסקית מאז 1994. הקבוצה מספקת את שירותיה למספר גדול 

של חברות בארץ ובעולם, תוך מחויבות למגוון פתרונות ושירותים המסייעים להשגת מצוינות ארגונית. סל השירותים והמוצרים 

אינטגרטיבי, מבוסס על ידע, שיטות וכלים מהמובילים בעולם, תוך התאמה לצרכי הלקוחות השונים. אקסיומה פתרונות מידע 

מתמחה בפיתוח, יישום והטמעת מערכות מידע ניהוליות אצל לקוחות. אנחנו מלווים את הלקוח משלב מכירת המערכת לאורך 

שלבי האיפיון היישום וההטמעה.

Zemingo Group
www.zemingo.com :אתר אינטרנט

jobs@zemingo.com :דוא״ל

כתובת: הרצליה פיתוח

מידע על החברה:
Zemingo Group, founded in 2008, is the largest mobile service provider in Israel 

servicing clients worldwide, providing an end-to-end solution for mobile products 

creation: user experience, design, development and marketing & analytics.

Over the years, Zemingo brought to market more than 500 applications in leading 

categories including: video, security, social networks, games etc.

Working with some of the most cutting edge companies Zemingo Group has 

positions itself as a global leading AoT (Apps of Things) mobile service provider 

משרות פנויות:
Mobile developer – jobs@zemingo.com  •

Web application intern – jobs@zemingo.com  •

Account Analyst – jobs@pandapepper.com  •
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 INFINIDAT

Sapiens

INFINIDAT
www.infinidat.com :אתר אינטרנט

 Hana Naim – Recruitment Coordinator :איש קשר

recruitment@infinidat.com :דוא״ל

טלפון: 073-3945000

Akerstein Tower A, 9 Hamenofim St. Hertzliya Pituach :כתובת

מידע על החברה:
INFINIDAT was founded in 2011 by industry veterans focused on solving the problems storage buyers 

face when they are forced to choose between cost, capacity, functionality, reliability and performance. 

INFINIDAT has brought to market InfiniBox™, a new generation of highly reliable, scalable, and efficient 

storage systems. INFINIDAT is a young, dynamic, innovative and fun company. We are always on the 

lookout for creative thinkers and inspired minds.  People with passion, flair and dedication who don't just 

want a job, but a place where they can learn, grow and flourish.

משרות פנויות:
• Python Developer: To build applications and infrastructure, from complicated distributes systems to 

stand-alone web applications and plug-ins.

• Software Development Engineer in Test: We are looking for innovative and passionate about quality 

candidates. Computer Science/Software Engineering/Electronic Engineering graduates, GPA 85 and above.

• C++ Software Developer: A position that gives you a chance to work on game-changing products, take 

risks and be creative. Computer Science/Software Engineering/Electronic Engineering graduates, GPA 

85 and above.

Sapiens
www.sapiens.com :אתר אינטרנט

איש קשר: ענת – רכזת גיוס

anat.k@sapiens.com :דוא״ל

טלפון: 03-7902094

כתובת: הרוקמים 26 חולון

מידע על החברה:
Sapiens International Corporation )NASDAQ and TASE: SPNS( is a leading global provider of software 

solutions for the insurance industry, with a growing presence in the financial services sector. The company 

has a track record of over 30 years in delivering superior software solutions to more than 190 financial 

services organizations worldwide. The Sapiens team of approximately 1,600 professionals operates through 

our fully-owned subsidiaries in North America, the United Kingdom, EMEA and Asia Pacific. 

משרות פנויות:
 career@sapiens.com מיועד לבוגרים וסטודנטים שנה אחרונה – Junior Java Developer  •

career@sapiens.com מיועד לבוגרים וסטודנטים שנה אחרונה – C++ Developer  •
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Jobinfo

Jobinfo
www.jobinfo.co.il :אתר אינטרנט

איש קשר: אמה ורדימון – מנהלת שיווק

emma.vardimon@gmail.com :דוא״ל

כתובת: ספיר 5, הרצליה פיתוח

מידע על החברה:
Jobinfo מעניקה שירותי השמה וליווי קריירה לאלפי סטודנטים, בוגרים ומובילי טכנולוגיה בתעשיית ההייטק הישראלי כבר למעלה 

מעשור בתחומים: תוכנה, חומרה, תקשורת, ביומד, מערכות מידע, שיווק ומכירות ועוד.

באתר Jobinfo נפתחות מידי יום עשרות משרות חדשות בתחומי ההייטק השונים להן ניתן לפנות בקלות על ידי הרשמה וטעינת 

קורות חיים חד פעמית.

ייעוץ אישי: ליווי והדרכה בתהליך בניית הקריירה

חשיפה: למגוון רחב של משרות ופרויקטי גיוס של חברות הייטק מובילות

ידע: הכנה לקראת ראיונות עבודה, עדכונים שוטפים בתהליך הגיוס

עדכונים: מגמות בשוק העבודה, שכר, תחומים חמים בתעשייה ועוד

EMC
bit.ly/emcisrael :אתר אינטרנט

איש קשר: תמר לורנס – מנהלת גיוס

tamar.lawrence@emc.com :דוא״ל

כתובת: הרצליה, באר שבע, חיפה

מידע על החברה:
חברת התוכנה השישית בגודלה בעולם ומובילה בתחומי ה-Storage וה-Security. במרכז המו"פ 

 .Cyber Security, Data Science, Cloud, Big Data חדשנות בתחומי EMC בישראל מניעה

ב-EMC פועלות חב' SU שנרכשו, כמו XtremIO הממציאה מחדש את עולם אחסון המידע עם 

יכולות חסרות תקדים; ScaleIO – אחסון מידע מבוסס תוכנה, לניצול מרבי של שרתי אפליקציה; 

 Continuous Data המפתחת שכפול והגנה רציפה של נתונים ארגוניים – RecoverPoint

Protection למצבים של Desaster Recovery ו RSA וקבוצות ה Cyber המובילות בתחומים של 

הגנה מפני פריצות ומתקפות Cyber. מצטיינים במדמ"ח / הנד' תוכנה? מגוון הזדמנויות לסטודנטים 

ולבוגרים ממתינות לכם אצלנו!
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WE ARE
HIRING!

> BIG DATA | JAVA | AKKA | SCALA

> ANDROID DEVELOPER 

> AUTOMATION INFRASTRUCTURE DEVELOPER 

> BUSINESS DEVELOPMENT & SALES

> MOBILE CAMPAIGN MANAGEMENT 

> PROFESSIONAL SERVICES ENGINEER

> AND MORE...

  

SEND YOUR CV TO 
JOBS@INNER-ACTIVE.COM

GROW YOUR FUTURE AND BUILD 
YOUR CAREER WITH US!

Inneractive is a 
leading independent 
mobile ad exchange 
focused on powering 
native and video ads
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אלביט מערכות

מטח – המרכז 
לטכנולוגיה 

חינוכית

אלביט מערכות
jobs.hunterhrms.com/elbit :אתר אינטרנט

איש קשר: שני מור – רכזת גיוס

Shani.Mor@elbitsystems.com :דוא״ל

מידע על החברה:
אלביט מערכות הינה חברה רב-לאומית העוסקת במגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות. תחומי העיסוק העיקריים כוללים מערכות 

מוטסות, מל"טים, מערכות שו"ב, תקשורת, מחשבים ומודיעין, סייבר, מערכות אלקטרו-אופטיות וטכנולוגיות חלל מתקדמות, תחומי 

תעופה אזרחית ועוד. 

אם אתם רוצים לחלום וליצור את העתיד, להכיר אנשים מדהימים ולעסוק בתחומים מאתגרים ומרתקים – בואו והצטרפו לאלביט 

מערכות 

משרות פנויות:
לאתרי החברה השונים דרושים בוגרים להנדסת חשמל/תוכנה/תעשייה וניהול/מכונות/פיזיקה למגוון משרות.   •

 elbitsystems@cvwebmail.com :לשליחת קו"ח  

לאתרי החברה השונים דרושים סטודנטים להנדסת חשמל/תוכנה/תעשייה וניהול/מכונות/פיזיקה למגוון משרות, יתרת לימודים   •
שנה וחצי, זמינות ל-2-3 ימי עבודה בשבוע. נא לצרף גיליון ציונים. 

 elbitsystems@cvwebmail.com :לשליחת קו"ח  

לאתרי החברה השונים דרושים בוגרים מנוסים להנדסת חשמל/תוכנה/תעשייה וניהול/מכונות/פיזיקה למגוון משרות.   •
 elbitsystems@cvwebmail.com :לשליחת קו"ח  

מטח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית
nachshon.cet.ac.il :אתר אינטרנט

איש קשר: עדי קיי – רכזת "נחשון"

adik@cet.ac.il :דוא״ל

טלפון: 054-6788695

כתובת: קלאוזנר 16, תל אביב יפו

מידע על החברה:
תכנית נחשון – קידום מצוינות אישית!

תכנית נחשון הנה מיזם חניכה וירטואלית המציע לתלמידי כיתות י'-יב' מהפריפריה תגבור לימודי במקצועות המוגברים מתמטיקה, 

פיזיקה וכימיה. 

הלימוד בתכנית מתקיים על בסיס שבועי בשעות אחה"צ, מכל מקום שנוח לך ובמועדים קבועים המתאימים לך ולתלמידים. צוות 

נחשון מעניק ליווי והכשרה מקצועית וילווה אותך עד למועד בחינת הבגרות. אם אתם מחפשים עבודה מהבית במהלך התואר 

לצד עשיה משמעותית, מקומכם איתנו!

משרות פנויות:
חונך/ת מתמטיקה\פיזיקה\כימיה בתוכנית "נחשון"  •

דרישות התפקיד:  

סטודנט/ית שנה ב’ ומעלה במקצועות ההנדסה, פיסיקה, מתמטיקה, כימיה והוראת המדעים.	 

רמה מקצועית גבוהה בתחום אותו מעוניין ללמד	 

בעל רקע בהדרכה, הוראה או מתן שיעורים פרטיים – יתרון משמעותי	 

התחייבות למינימום 4.5 שעות שבועיות למשך כל שנת הלימודים תשע"ו. 	 

Nacshon1@cet.ac.il :קורות חיים יש לשלוח ל  
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Genesys

Genesys
www.genesys.com :אתר אינטרנט

HR Recruiter – איש קשר: ליאת

liat.roth-frisch@genesys.com :דוא״ל

כתובת: הברזל 21 א', רמת החייל, תל אביב

מידע על החברה:
Genesys is the world’s leading provider of CX (Customer Experience Management Solutions). Genesys is the 

largest private software company in Silicon Valley (3rd largest in the US/Canada), with more than 4,500 customers 

and 3,000 employees worldwide, and we are revolutionizing the way companies engage with their customers. 

The Genesys Israeli R&D center embraces a startup mindset in a big corporation, enabling a work 

environment rich in office culture, visibility and personal ownership. The advantages of a small group 

together with the backing of an established company, promotes critical questioning, innovation, service 

and continuous improvement.

We are looking for excellent people, who are team players, with excellent verbal and written communication 

skills in English.

משרות פנויות:
jobs-il@genesys.com / במדעי המחשב או אלקטרוניקה MSc בוגרי / Research Engineer  •

jobs-il@genesys.com / במדעי המחשב BSc בוגרי / Software Engineer  •
jobs-il@genesys.com / במדעים מדויקים BSc בוגרי / QA Engineer  •

CPS JOBS
www.cps.co.il :אתר אינטרנט

Info@cps.co.il :דוא״ל

טלפון: 03-7664444

כתובת: ראול ולנברג 4 תל אביב

מידע על החברה:
CPS JOBS חלוצת ההשמה בהייטק הישראלי, כבר 30 שנה שאנחנו מלווים באופן צמוד ורציף מעל ל-200,000 מהמוחות 

המובילים במשק. מהשחרור מתפקיד טכנולוגי בצה"ל או סיום התואר האוניברסיטאי, ועד לאיוש תפקידי המפתח בשוק במעל 

ל-3,000 חברות הייטק שונות.

הכנסו לאתר www.cps.co.il ובחרו את המשרה הבאה שלכם מתוך אלפי המשרות הפתוחות שלנו.

משרות פנויות:
 info@cps.co.il – !חברה מעולה דרוש/ה בודק/ת תוכנה למשרה התחלתית – Junior QA Engineer  •

 info@cps.co.il – SQL-בעלי שליטה ב BI לחברה יציבה דרוש/ה מפתח/ת – BI מפתח/ת  •
Junior Developer – לחברה המפתחת מוצרים בתחום המובייל דרוש מפתח/ת תוכנה מנוסה/גוניור/סטודנט –  • 

info@cps.co.il
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Jive Software

 Ethosia
 – Human

Resources

Jive Software
www.jivesoftware.com :אתר אינטרנט

Shani Hoter – HR Associate :איש קשר

Shani.hoter@jivesoftware.com :דוא״ל

טלפון: 03-7401451

כתובת: דרך ששת הימים 30 רמת גן – מגדל "צ'מפיון"

מידע על החברה:
ג'ייב הינה חברה אמריקאית המתמחה בתחום ה-Social Business ומפתחת "Work-Hub" – פלטפורמת רשת חברתית 

לשימוש פנים ארגוני בחברות Enterprise ומגוון מוצרי Collaboration ו-Communication המאפשרים לעובדים בארגונים 

לעבוד טוב יותר יחד. 

מוצרינו השונים משתמשים בטכנולוגיות חדישות שעוזרות למשתמשים בארגונים לתקשר, לשתף בידע רלוונטי, לשמר מידע 

בארגון, להשיג תוצאות ולפתור את אתגריהם העסקיים המורכבים ביותר. 

במשרדי Jive Israel הוקם מרכז פיתוח Innovation של החברה המתאפיין בצוות איכותי ומקצועי, אוירה מיוחדת, חדשנות 

יוצאת-דופן, דינאמיות והזדמנויות מגוונות ללמידה והתפתחות מקצועית ואישית והשפעה משמעותית על המוצר.

משרות פנויות:
Back-End Developer מיועד לסטודנטים שנה אחרונה או בוגרי מדמ"ח או הנדסת תוכנה  •

 Take a significant part in the design and development of a new SaaS offering using the latest Web  

technologies.

Mobile Developer מיועד לסטודנטים שנה אחרונה או בוגרי מדמ"ח או הנדסת תוכנה  •

Ethosia – Human Resources
www.ethosia.co.il :אתר אינטרנט

איש קשר: טלי שגיא – מנהלת מרקום

talis@ethosia.com :דוא״ל

טלפון: 03-7678999

כתובת: פנחס רוזן 72 תל אביב | בניין 30 מת"ם חיפה

מידע על החברה:
אתוסיה. כשכולם מציעים משרות, אנחנו בונים לך קריירה.

כבוגרים טריים או סטודנטים, יש חשיבות אדירה לצעדים הראשונים אותם אתם עתידים לפסוע בעולם ההייטק. ההחלטות 

הראשונות אותן תיקחו יכולות להשפיע על מהלך הקריירה שלכם לאורך שנים. בשביל החלטות טובות ובונות כדאי לצעוד יד ביד 

עם מי שמכיר לעומק את עולם ההייטק והביוטק מבפנים ומבחוץ, לא מפחד להדריך ולייעץ.

באתוסיה מאמינים במערכות יחסים. את המועמדים שלנו אנחנו מלווים למרחקים ארוכים. אנחנו נשמח לרוץ יחד אתכם. הצעד 

הראשון הוא שלכם! 

.moran.sb@ethosia.com שלחו למורן את קורות החיים שלכם

www.ethosia.co.il 03-7678999 אתוסיה – גיוס והשמה לתעשיות ההייטק והביוטק

משרות פנויות:
moran.sb@ethosia.com  מיועד לסטודנטים Qualifications for juniors and students  •

moran.sb@ethosia.com  מיועד לבוגרים Junior Embedded Engineer  •
moran.sb@ethosia.com  מיועד לבוגרים Java/C#/Web  מפתח מתחיל  •



המרכז לפיתוח קריירה
17יריד התעסוקה השנתי 05 16

21

 World Quant
 Research

 (Israel)

3DSYSTEMS

3DSYSTEMS
simbionix.com :אתר אינטרנט

איש קשר: בוסטין יעל – מנהלת משאבי אנוש

yael.bustin@3dsystems.com :דוא״ל

כתובת: גולן, בית גולן, קריית שדה התעופה

מידע על החברה:
3D Systems Healthcare מפתחת פתרונות אשר ישנו את עתיד הרפואה האישית על ידי שימוש בהדפסת תלת מימד, תכנון 

פרוצדורות ניתוחיות וטכנולוגיות רפואה אישית. מטרתנו היא לסייע לאנשים מתחום הרפואה לתכנן, להתאמן ולבצע פרוצדורות 

רפואיות מורכבות מתוך מטרה לשפר את התוצאות הניתוחיות עבור החולים.

מוצרי הסימולציה של 3D Systems מספקים פתרונות מקיפים לתכניות לימוד עם מגוון שלם של סימולטורים, תוכנה המאפשרת 

תרגול טרום-ניתוח על אנטומיה וירטואלית של חולה ספציפי ומודלים אנטומיים ספציפיים המודפסים בהדפסת תלת מימד.

משרות פנויות:
SIM-jobs@3dsystems.com / מיועדת לבוגרים / C++ Programmer  •

 World Quant Research (Israel)
www.worldquant.com/home :אתר אינטרנט

איש קשר: טניה קלר – אסיסטנטית גיוס ורווחה

tania.keller@worldquant.com :דוא״ל

טלפון: 03-7541105

כתובת: אבא הילל 12, בית איילון, קומה 16, ר"ג

מידע על החברה:
World Quant is a quantitative investment management firm founded in 2007. 

We develop and deploy systematic investment strategies across a variety of asset classes in global markets, 

utilizing a proprietary research platform and investment process. We are seeking mathematics, computer 

science, physics and engineering majors for quantitative researcher position involving the creation of 

computer-based models that seek to predict the movements of worldwide financial markets. Candidates 

need not have prior knowledge of financial markets, but must have a strong interest. 

משרות פנויות:
• Quant Researcher – We are seeking BSc., M.S., PhD. graduates im mathematics, computer science, 

physics and engineering. 

 wqisraeljobs@worldquant.com
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SQLINK GROUP

SQLINK GROUP
www.sqlink.com :אתר אינטרנט

איש קשר: נטלי מטיס – שיווק

nataliem@sqlink.com :דוא״ל

טלפון: 03-6111444

כתובת: מנחם בגין 11 ר"ג

מידע על החברה:
קבוצת SQLINK, מעסיקה יותר מ-1,200 עובדים וברשותינו מאגר משרות ענק ואיכותי ואנו מחפשים אחר סטודנטים ובוגרים 

איכותיים למגוון תפקידי מפתח בהייטק.

החברה פועלת החל משנת 1994, בזכות הניסיון הרב, המוניטין שצברנו והמקצועיות הבלתי מתפשרת שלנו נוכל "לתפור" לכם 

את המשרה עליה חלמתם. 

הקבוצה דורגה על ידי BDI כאחת מעשר החברות הישראליות שהכי כדאי לעבוד בהן וכזו שהכי כדאי לעבוד בה מתוך חברות 

ה-IT המקומיות. 

ההכרה שקיבלה הקבוצה והמוניטין שיצא לה כמובילה בתחומה הם תוצר ישיר של למידה מתמדת והשקעה מרבית בהון האנושי.

Time To Know
www.timetoknow.com :אתר אינטרנט

Noa Ben – Gera HR :איש קשר

Noa.BenGera@timetoknow.com :דוא״ל

טלפון: 073-2775005

כתובת: רח' אבא הילל סילבר 23, רמת גן

מידע על החברה:
Time To Know is a pioneer in the Ed-Tech industry, providing smarter technologies powered by advanced 

data. Our philosophy of data driven learning – via real time analytics and reports – enables 360-degree 

insights to instructors and learners for continuous improvement and more effective programs. Our stack 

of customizable, open-architecture solutions have been successfully implemented across the globe, and 

in various sectors: publishers, K12, higher-ed, vocational and corporate. Leverage our pedagogical and 

technological expertise, and take your learning program to new heights. 

משרות פנויות:
• Front End Developer: Join our awesome front end team creating the next generation of digital education 

platforms.

• Full Stack Developer: Take a significant part in the design and development of a new SaaS offering 

using the latest Web technologies.

• JAVA Developer: Our core server team designs and implements advanced server-side functionality for 

a web platform in an agile environment.
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המרכז לחינוך 
סייבר

EBSBROKERTEC

המרכז לחינוך סייבר
www.magshimim.net :אתר אינטרנט

איש קשר: סהר אלימלך – מנהל גיוס ומשאבי אנוש

sahar@cyber.org.il :דוא״ל

כתובת: המלאכה 19 ראש העין 

מידע על החברה:
כדי לשמור על יתרונה התחרותי של ישראל בזירת הסייבר אנו חייבים לאתר ולהכשיר את האנשים הטובים ביותר. תכנית הסייבר 

הלאומית "מגשימים" ותכנית הבת "ניצני מגשימים", ביחד עם תכנית "גבהים", נולדו כמענה לצורך הזה. הן מיועדות לטפח דור 

חדש של בני נוער מוכשרים, בעלי כושר למידה גבוה וידע רב בתחום המחשבים, שיחזקו את מערך המחשבים והמודיעין של צה"ל 

ויזניקו קדימה את תעשיית ההיי-טק הישראלית.

יש לנו את הזכות להוביל מיזם רב אתגרים זה שיתרום רבות למדינת ישראל. ואנו מזמינים אתכם להצטרף ולהכשיר את דור 

המחר של ישראל!!

משרות פנויות:
מדריכים ומדריכות לקורסים השונים: מבוא לתכנות ב-c, מבוא לרשתות, עקרונות מתקדמים בתכנות )מועבר ב-++c(, קורס   •

מבוא למחשבים, קורס פרויקט ומנטורים – שכר מצוין למתאימים. 

מדריכים ומדריכות לעולמות טכנולוגיים, מיועדת לסטודנטים/בוגרים למדעי המחשב, תכנות, מערכות מידע, הנדסת חשמל.   •
jobs@cyber.org.il  

EBSBROKERTEC
www.ebsbrokertec.com :אתר אינטרנט

HR Speciailst – איש קשר: שרון ליבסקינד

sharonl@ebs.com :דוא״ל

טלפון: 073-7143651

כתובת: מגדלי עזריאלי תל אביב

מידע על החברה:
Key to both the foreign exchange and fixed income global markets, EBS BrokerTec is a market-leading 

e-trading technology and solutions web-based provider, giving our customers access to multiple execution 

options and diverse, valuable liquidity. Constantly creating new ground-breaking solutions – whilst 

continuously investing in our proven, market-leading platforms and products – we provide exceptional 

value to a globally diverse community of professional traders.

משרות פנויות:
Java Developer. Please send your resume to: careers@icapjobs.co.il  •
C++ Developer. Please send your resume to: careers@icapjobs.co.il  •

Full Stack Web expert. Please send your resume to: careers@icapjobs.co.il  •
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 Motorola
Solutions

Motorola Solutions
careers.motorolasolutions.com :אתר אינטרנט

איש קשר: אושרית – מנהלת גיוס ישראל אפריקה

gius@motorolasolutions.com :דוא״ל

כתובת: הנגב 2, קרית שדה התעופה, לוד

מידע על החברה:
For 50 years, Motorola Solutions Israel has been developing advanced communication Technologies and 

implementing integrated solutions in Israel and abroad. Millions of users know that at the moment of 

truth, the most trusted and effective communications solutions in the world will be by their side.

Israel’s unique challenges, together with the quality of Motorola products, led to numerous technological 

breakthroughs and projects which received worldwide recognition.

Open positions: careers.motorolasolutions.com

Send CV: gius@motorolasolutions.com

משרות פנויות:
סטודנט/ית מדעי המחשב/הנדסת תוכנה שנה ב' )יתרת לימודים של שנתיים( – להיות חלק מצוות החדשנות של החברה  •

gius@motorolasolutions.com  

C++/JAVA – בוגר/ת מדעי המחשב/ הנדסת תוכנה – להשתלב בצוות פיתוח  •
gius@motorolasolutions.com  

מהנדס מכאניקה מנוסה – להשתלב בצוות תכן מכאני  •
gius@motorolasolutions.com  

קבוצת ריינהולד כהן
www.rcip.co.il :אתר אינטרנט

איש קשר: דניאלה כץ – אחראית גיוסים, רווחה ופרט

dakatz@rcip.co.il :דוא״ל

מידע על החברה:
קבוצת ריינהולד כהן הינה הותיקה והמובילה בישראל בכל תחומי הקניין הרוחני.

הקבוצה כוללת את משרד עורכי הפטנטים – ריינהולד כהן ושותפיו, ואת משרד עורכי הדין – גילת ברקת ושות'. 

הקבוצה מעניקה שירותי קניין רוחני מקיפים לרבות הגנה, אכיפה ורישום של פטנטים, סימני מסחר, מדגמים, זכויות יוצרים 

וזכויות מטפחים.

הקבוצה מתמחה בתחומים מדעיים וטכנולוגים מגוונים הכוללים, בין השאר: תוכנה, חומרה, אינטרנט, סייבר, הנדסת מכונות, פיזיקה, 

כימיה, ביוטכנולוגיה, ננוטכנולוגיה, אגרוטק, פודטק, אנרגיה ירוקה, רוקחות, מכשור רפואי, הנדסת חשמל, אלקטרוניקה ועוד.

הקבוצה מונה כ-250 עובדים מהם כ-70 עורכי פטנטים ועורכי דין.

משרות פנויות:
hr@rcip.co.il /מתמחה לעריכת פטנטים/ סטודנטים למדעים מדויקים, הנדסה וננו  •
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גיי פי מורגן ישראל 
בע"מ

תעש מערכות

גיי פי מורגן ישראל בע"מ
www.jpmorgan.com :אתר אינטרנט

Technology Recruiter – איש קשר: בני הוד

benny.hod@jpmorgan.com :דוא״ל

טלפון: 09-7754123

כתובת: מדינת היהודים 89, הרצליה פיתוח

מידע על החברה:
J.P. Morgan's Corporate & Investment Bank is a global leader across banking, markets and investor 

services. The world's most important corporations, governments and institutions entrust us with their 

business in more than 100 countries. Athena is JP Morgan’s strategic development platform for building 

next generation trade capture and risk management applications. This system demands the highest 

quality technology participation and solutions delivery. 

משרות פנויות:
• Big Data Developer – We're looking for smart developers with strong computer science fundamentals 

and a track record of delivery. Please send your CV and Grade sheet to: benny.hod@JPMorgan.com

• C++ Developer – We're looking for smart developers with strong computer science fundamentals and 

a track record of delivery. Please send your CV and Grade sheet to: benny.hod@JPMorgan.com

• Python Developer – Strong academic and/or professional expertise in computer science with applied 

experience in Python. Please send your CV and Grade sheet to: benny.hod@JPMorgan.com

תעש מערכות 
www.imi-israel.com :אתר אינטרנט

איש קשר: קרן יניב – מנהלת גיוס

keren.yaniv@imisystems.com :דוא״ל

כתובת: ת.ד 1044 רמת השרון

מידע על החברה:
תעש נוסדה בשנת 1933 ומאז ועד היום הינה חברה ממשלתית, בבעלות מלאה של מדינת ישראל. בינואר 2016 שונה שם החברה 

ל"תעש מערכות". החברה מהווה מרכז לפיתוח מערכות ומוצרים יחודיים, עתידי חשיבה יצירתית וטכנולוגיה מתקדמת המהווים 

מענה יעיל לצרכים ולדרישות שדה הקרב המודרני. בחברה מועסקים כיום כ-2,400 עובדים ב-3 חטיבות עסקיות הפרוסות במספר 

אתרים ברחבי הארץ. שילוב של ידע מתקדם, יצירתיות, טכנולוגיות מתקדמות וחתירה למצוינות מאפשרים לחברה לפתח מערכות 

נשק וחימוש חדשניות המהוות מענה לקשת רחבה של צרכי צה"ל, שאר גורמי מערכת הביטחון וצבאות זרים בשדה הקרב העתידי

משרות פנויות:
JB-451 מהנדס/ת אלגוריתמיקה ועיבוד אותות – מיועדת לבוגרי תואר ראשון או שני במתמטיקה / פיזיקה / תוכנה / מחשבים   •

JB-444 מהנדס/ת מכונות /אווירונאוטיקה למפעל ניסויים – מיועד לבוגרי מכונות אווירונאוטיקה עם ניסיון בתכן הנדסי  •
MLRS מהנדס/ת מערכת שו"ב – מיועד לבוגרי הנדסה עם רקע צבאי/ תעסוקתי בתותחנים וארטילריה, בעיקר JB-441  •
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Intuit

RSIP Vision ltd

Intuit
 www.intuit.com :אתר אינטרנט

 Recruiter – איש קשר: תהל

tahel_roy@intuit.com :דוא״ל

כתובת: החרש 4 הוד השרון 

מידע על החברה:
חברת אינטואיט הינה חברה אמריקאית רב לאומית, המתמקדת בשירותים פיננסים. החברה מיישמת פתרונות עסקיים ומערכות 

ניהול פיננסיות המפשטים את ההליכים הפיננסים לעסקים קטנים וצרכנים. בשנים האחרונות החברה פונה גם לשוק העולמי 

ומגלגלת ארבעה וחצי מיליארד דולר בשנה. בחברה עובדים כ-9,000 עובדים. במהלך 2014 רכשה אינטואיט שני סטארטאפים 

 .Check-ו Porticor :ישראליים

אינטואיט נמצאת במסע ליצירת network effect ללקוחותיה. השימוש בפלטפורמה של Check יאפשר תשתית לשינוי זה 

ויאפשר ביצוע קשרי גומלין בין מוצרי החברה השונים ובכך ייתן ערך מוסף למשתמשים. השימוש בפלטפורמה שפותחה על ידי 

פורטיקור מאפשרת יצירה של תשתית אבטחה למסע של החברה אל עבר הענן, במיוחד לאור העובדה שמוצרינו הינם כולם 

מוצרים פיננסים העומדים בתקני האבטחה הגבוהים ביותר. אין ספק שבכך הסניף בישראל מבסס את מעמדו כמרכז טכנולוגי 

עולמי ובכך ישראל תהווה גורם משיכה לחברות נוספות.

משרות פנויות:
משרת בוגר/ת טרי לצוות ה content – נדרש תואר במדעי המחשב / הנדסת תוכנה  •

מפתח/ת JAVA, לפיתוח צד שרת   •
QA אוטומציה – רקע ב QA וכתיבת תשתיות אוטומציה   •

RSIP Vision ltd
www.rsipvision.com :אתר אינטרנט

איש קשר: אנבל – מנהלת משרד

jobs@rsip.co.il :דוא״ל

כתובת: אבן גבירול 124, ת"א

מידע על החברה:
RSIP Vision ltd, חברה עולמית שמרכזה בישראל, מפתחת אלגוריתמים בעיבוד תמונה וראיה ממוחשבת.

אנו עובדים עם חברות גלובליות מובילות בתחומי רפואה מתקדמת, רובוטיקה, חקלאות מדייקת, מערכות לנהיגה אוטומטית, 

מערכות 3D מתוחכמות ועוד.

 Image Analysis, Machine Learning, Video Processing, Detection & Tracking, Classification, :תחומי הליבה שלנו

Segmentation, Modeling, Pattern Recognition

אנו מחפשים אותך! מצטיין/ת בפיזיקה, מתמטיקה, מדעי מחשב, מדעי הקוגניציה והנדסת חשמל. אם ברצונך להשתלב באתגרים 

 jobs@rsip.co.il :שבחזית עיבוד התמונה, עם טכנולוגיות חדשניות ופיתוחים מרתקים ומאתגרים, פנה/י אלינו ל

 www.rsipvision.com :להיכרות ראשונית

משרות פנויות:
jobs@rsip.co.il / סטודנט/ית מצטיין/ת  •

jobs@rsip.co.il / בוגר/ת מצטיין/ת  •
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פורטל דרושים

פורטל דרושים 
www.drushim.co.il :אתר אינטרנט

איש קשר: אורטל

ortalb@drushim.co.il :דוא״ל

טלפון: 073-2922222

מידע על החברה:
פורטל דרושים הוא לוח מס' 1 בישראל לחיפוש עבודה. באתר מקפידים על ערכים של שקיפות, יושר ואחריות מקצועית. לא בכדי 

אנחנו מס' 1 בגיוס עובדים ובכל יום מאות מועמדים מוצאים עבודה אצלנו באתר. 

צוות האתר, המונה עשרות עובדים, עומד בקשר ישיר עם אלפי מעסיקים מכל רחבי הארץ. הצוות מסייע למעסיקים בפרסום 

אלפי משרות חדשות בכל חודש הנפרסות על פני למעלה מ-400 תחומי התמחות שונים.

בפורטל דרושים כל המשרות מפורסמות ישירות ע"י המעסיקים. אנחנו לא מעתיקים משרות!

משרות פנויות:
בוגרי/ות מדעי המחשב/ תעשייה וניהול למשרת פיתוח   •

www.drushim.co.il/job/10773725  

System QA Student  •
www.drushim.co.il/job/10986069  

Junior Java Developer  •
www.drushim.co.il/job/10793086  

Infinity Labs R&D
infinitylabs.co.il :אתר אינטרנט

איש קשר: ורד פיכמן – מנהלת גיוס

vered@infinitylabs.co.il :דוא״ל

טלפון: 03-5067861, 03-5587115

כתובת: ז'בוטינסקי 1, רמת גן

מידע על החברה:
Infinity Labs R&D מובילה את תוכנית ה-Open Lab להכשרת הדור החדש של אנשי פיתוח מצטיינים וקולטת לשירותיה בוגרים 

 Infinity .וסטרטאפים מובילים בישראלR&D  מצטיינים ממדעים מדוייקים או מדעי המחשב תוך קשר הדוק לצרכי מרכזי פיתוח

 C.R.E.A.T.E. LEARNING SPIRAL (Challenge Research Experiment Apply Test Evaluate) :פיתחה שיטה ייחודית Labs R&D

המאפשרת להפיק תוצרים מידיים ומשובחים מבוגרי התוכנית כחלופה רבת עוצמה למהנדסי פיתוח בעלי 3-5 שנות ניסיון.

את התוכנית מסיימים בהצלחה כ-80 אנשי פיתוח מתוך כ-1,000 מועמדים בשנה.

משרות פנויות:
חברת Infinity Labs R&D מקבוצת Matrix קולטת בוגרים/ות מצטיינים/ות בעלי/ות תואר ראשון ומעלה, ללא ניסיון קודם,   •

למשרת פיתוח תוכנה מאתגרת בליבת הפיתוח.

hr@infinitylabs.co.il :לשליחת קורות חיים  
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YOTPO

אורבוטק 
Orbotech

YOTPO
www.yotpo.com/jobs :אתר אינטרנט

HR – איש קשר: תמר טפר

ttepper@yotpo.com :דוא״ל

כתובת: דוד חכמי 12, תל אביב.

מידע על החברה:
Yotpo is a customer content marketing platform that helps businesses generate customer reviews and 

transform them into a powerful marketing engine. 

Yotpo's vision is to maximize the potential of User Generated Content (UGC) for every business and 

redefine the way they market themselves via User Content Marketing. We are passionate about user 

content marketing. We will continue being on the forefront of developing, innovating and offering new 

tools to help our customers market themselves better and more in a more meaningful way using user 

generated content.

משרות פנויות:
QA / jobs@yotpo.com  •

Full Stack Developer / jobs@yotpo.com  •
Data scientist / jobs@yotpo.com  •

Orbotech אורבוטק
www.orbotech.com :אתר אינטרנט

Recruitment Specialist – איש קשר: מוריה שלו

moriya.shalev@orbotech.com :דוא״ל

כתובת: יבנה

מידע על החברה:
הידעת? כמעט כל מכשיר אלקטרוני בעולם מיוצר תוך שימוש במערכות של אורבוטק! 

אורבוטק היא מובילה עולמית באספקת פתרונות ייצור לתעשיית ה-High-Tech, המשמשים יצרני אלקטרוניקה מובילים לייצור 

 .(Flat Panel Display( וצגים שטוחים )Printed Circuit Boards( איכותי של מעגלים מודפסים

למעלה משליש מעובדי אורבוטק הם מהנדסים ומדענים, המשלבים ידע וכישורים בתחומים רבים כדי להבטיח שהפתרונות 

והטכנולוגיות המתקדמות של אורבוטק יענו על הדרישות המשתנות במהירות בתעשייה.

מוזמנים לפגוש אותנו ולהתרשם ממגוון המשרות הפתוחות!

הצטרפו אלינו לסביבת עבודה מולטי-דיסיפלינארית, בינלאומית, חדשנית, מהנה ומאתגרת, המציעה מגוון רחב של אפשרויות 

לסטודנטים/יות עם יתרת לימודים של כשנתיים, בוגרים ובעלי ניסיון בתחומי ההנדסה השונים.

הפקולטות הרלוונטיות: מדעי המחשב, הנדסת חשמל, הנדסת מכונות, מתמטיקה, פיסיקה, הנדסה ביו-רפואית, הנדסת תעשייה 

וניהול והנדסת חומרים. 

משרות פנויות:
המשרות הפתוחות כרגע הן: סטודנט/ית אלגוריתמים, סטודנט/ית אפליקציה וסטודנט/ית תוכנה. מוזמנים להיכנס לאתר   •

שלנו ולהתעדכן במגוון המשרות הפתוחות:  www.Orbotech.com/Careers בהצלחה!



המרכז לפיתוח קריירה
17יריד התעסוקה השנתי 05 16

29

Outbrain

GamEffective

Outbrain
www.outbrain.com :אתר אינטרנט

איש קשר: קרן שלף לוי – מנהלת גיוס

jobs-il@outbrain.com :דוא״ל

כתובת: אזה"ת פולג, נתניה

מידע על החברה:
ביותר  והרלוונטי  המעניין  התוכן  את  למצוא  לגולשים  מסייעת  התוכן,  להמלצות  בעולם  המובילה  החברה  אאוטבריין, 

כולל ובישראל,  בעולם  המובילים  האינטרנט  אתרי  על  ומותקנות  לגולש  אישית  מותאמות  התוכן  המלצות   עבורם. 

.CNN, Fox News, The Guardian, The Telegraph, Sky News and Time Inc. באמצעות המלצות התוכן של אאוטבריין, 

מפרסמים ואתרים יכולים לחשוף את התכנים שלהם בפני קוראים נוספים. אאוטבריין מספקת כיום יותר מ-200 מיליארד המלצות 

תוכן בחודש ליותר מ-557 מיליון גולשים ייחודים בעולם. החברה פועלת ממטה החברה בניו-יורק וממשרדים נוספים בעולם, כולל 

אנגליה, צרפת, אוסטרליה, סינגפור ויפן. מרכז הפיתוח של החברה ממוקם בישראל.

משרות פנויות:
QA Engineer  •

Content Review – Student  •
Java software Engineer  •

GamEffective
www.gameffective.com :אתר אינטרנט

איש קשר: טלי שטיין – מנהלת משאבי אנוש

tali.stein@gameffective.com :דוא״ל

טלפון: 09-7796972

כתובת: החרושת 25 רעננה

מידע על החברה:
GamEffective founded: October 1, 2012 

GamEffective is a next generation gamification company focusing on rich graphical narratives to drive skillful 

change in organizations. It works across enterprise applications and requires no coding for integration. 

GamEffective offers solutions for sales, customer service and on-boarding, offering clear calls to action, 

rich game narratives, and cross platform interaction.

משרות פנויות:
tali.stein@gameffective.com-מיועדת לבוגרים / לשלוח קורות חיים ל / Full stack web developer  •

tali.stein@gameffective.com-מיועדת לסטודנטים ובוגרים / לשלוח קורות חיים ל / project manager  •
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SolarEdge

SolarEdge
www.solaredge.com :אתר אינטרנט

Hadar Levy – HR :איש קשר

hadar.levy@solaredge.com :דוא״ל

טלפון: 09-7403100

Ha'Mada 1, Herzliya Pituach :כתובת

מידע על החברה: 
חברת סולאראדג' מפתחת ומייצרת מערכות סולאריות פוטו-וולטאיות )PV( המאפשרות ייעול הפקת חשמל מאנרגית השמש.

המערכת הסולארית מבית סולאראדג' כוללת: ממירים ויחידות בקרה Power Optimizers למיקסום תפוקת האנרגיה.

סולאראדג' מפתחת פורטל המאפשר ניטור ביצועי כל אחד מהקולטים הסולאריים באמצעות האינטרנט.

אנחנו מזמינים אותך להצטרף לחברה בינלאומית מצליחה, שמוצריה נמכרים ומותקנים ביותר מ-90 מדינות ברחבי העולם ולקחת 

חלק מהותי בקידום פתרונות לאנרגיות ירוקות.

סולאראדג' נסחרת בנסד"ק, מעסיקה יותר מחמש מאות עובדים ברחבי העולם, ומחפשת אתכם, מהנדסים ומהנדסות מתחומי 

האלקטרוניקה, תוכנה, מכונות ועוד שחושבים וחיים חדשנות. 

dapulse
dapulse.com :אתר אינטרנט

איש קשר: חן הינדי – מנהלת גיוס

chen@dapulse.com :דוא״ל

כתובת: יהודה הלוי 48, תל אביב

מידע על החברה:
dapulse הינה חברת סטארטאפ בעלת מוצר SaaS לניהול פרויקטים ותקשורת פנים ארגונית בחברות. קצת פחות משנתיים 

החברה צמחה מ-0 למעל 3000 לקוחות מחברות כמו Adidas, Wix, Uber, Wework, AOL ועוד. עם נוף לים בלב ת"א 

ואנשים סופר מקצועיים, אנו מצליחים לתת ללקוחות שלנו חוויית משתמש מוצלחת ומחפשים כיום עוד טאלנטים שיצטרפו 

לצוותי ה-Full stack, מובייל, DevOps וכמו כן, למשרות במחלקות ה-Design, מרקטינג ו-Sales. בואו לשמוע עוד עלינו בביתן :(

משרות פנויות:
מפתח Full stack/בוגרים וסטודנטים/ dapulse.Fullstack@applynow.io/ פירוט משרה: צוות הפיתוח שלנו אחראי על פיתוח   •
 Cutting edge-אנו דואגים לשמור על ה .Deploy-עד ל Product-של פיצ'רים חדשים ולקיחת חלק בפיתוח מרמת ה E2E

ב-Stack שלנו, כגון React, Coffeescript, Elasticsearch, Angular, Ruby ועוד. אם אתה "חי" קוד, אוהב ללמוד טכנולוגיות 

חדשות ומעונין להיכנס לחברת סטארטאפ בצמיחה בלב תל אביב, נשמח לביקור בביתן:(

מפתח Mobile/ בוגרים וסטודנטים עם נסיון/ מייל לשליחה: dapulse.mobile@applynow.io/ צוות המובייל שלנו עוסק   •
 Uber, Wework, Viber, :שלנו אשר בה משתמשים העובדים מחברות כגון iOS-בפיתוח אפליקציית האנדרואיד ואפליקציית ה

Aol, Adidas ועוד. 

משרת סטודנט – Developer/ סטודנטים/ מייל לשליחת קו"ח: dapulse.student@applynow.io/ אנו מחפשים לצוות   •
 Mobile, :הפיתוח שלנו סטודנטים ממדעי המחשב או הנדסת תוכנה אשר רוצים להיכנס לאחד מהצוותים הטכנולוגיים שלנו

DevOps, Full stack. סטודנטים מצטיינים – יתרון
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אלקטרה בע"מ

התעשייה האווירית לישראל
www.iai.co.il/jobs :אתר אינטרנט

איש קשר: אודליה כץ – משרות פנויות

odkatz@iai.co.il :דוא״ל

מידע על החברה: 
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.

החברה פעילה בשוק הביטחוני והאזרחי בכ-90 מדינות ברחבי העולם.

אלקטרה בע"מ 
www.electra.co.il :אתר אינטרנט

איש קשר: מירי שאול – רכזת גיוס 

miris@electra.co.il :דוא״ל

טלפון: 08-9339175

כתובת: איינשטיין 17 נס ציונה 

מידע על החברה:
אלקטרה בע"מ נותנת מענה לכל הצרכים הקיימים בתחום המערכות אלקטרו-מכאניות הגדולות ופרוייקטי הבנייה והתשתיות, 

תחת קורת גג אחת. קבוצת החברות של אלקטרה מציעה פתרונות מקיפים מהמסד עד טפחות, אשר נוגעים לכל שלב והיבט 

במעגל 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, כגון: פרויקטים למגורים ואתרים תעשייתיים, מבני היי-טק 

ושירותים, בתי חולים, פרויקטים של תשתיות תעבורה לאומיות ועוד.

electra.co.il :לפרטים נוספים בקרו באתר

משרות פנויות:
מהנדס/ת תעשייה וניהול לתפקיד של בקר/ית תקציב  •

מהנדס/ת אזרחי לתפקיד של מהנדס/ת ביצוע   •
כלכלן/ית   •

התעשייה האווירית לישראל
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IBM

Perfecto

IBM
ibm.biz/Bd4qhc :אתר אינטרנט

איש קשר: ערין סואטירי – צוות הגיוס

areens@il.ibm.com :דוא״ל

טלפון: 03-6897279

כתובת: IBM מדע וטכנולוגיה בע"מ, דרך אם המושבות 94, פתח תקווה

מידע על החברה:
 Cloud Computing, Mobile, Analytics, IoT, אין כל כך צורך להציג.. כולנו מכירים את פעילויות החברה, החולשים על פני IBM את

Security, Trading, Business Social Media ועוד. IBM משקיעה כ-6 מיליארד דולר בשנה ברישום פטנטים )המובילה בעולם!( 

בהם פטנטים רבים שפותחו במעבדות החברה בארץ.

בנוסף לכל אלו, IBM מובילה בעידן המחשוב הקוגניטיבי עם מערכת Watson )מחשב-העל שניצח ב-2011 את אלופי האלופים 

של "Jeopardy".. זוכרים?( ומחזקת יום יום את יכולותיהן של מערכות ללמוד ולתקשר בשפה טבעית. כיום, מציעה IBM את 

Watson Analytics לטובתם של מפתחים הנשענים על היכולות הקוגניטיביות הייחודיות של המערכת, שכבר היום מביאה ערך 

מעשי רחב היקף בעולם הרפואה והמחקר האקדמי.

משרות פנויות:
NLP and/or Machine learning expert for the Debating Technologies Team / בוגרים  •

ibm.biz/Bd4yVX   

Software Engineer, Windows Client, Win32 Expert – Trusteer / בוגרים וסטודנטים  •
ibm.biz/Bd4yVr  

Backend Server Developer – Trusteer / בוגרים  •
ibm.biz/Bd4yVs  

Perfecto
www.perfectomobile.com :אתר אינטרנט

איש קשר: שרון שימקוביץ – מנהלת גיוס

sharons@perfectomobile.com :דוא״ל

כתובת: העמל 13, פארק אפק – ראש העין

מידע על החברה:
פרפקטו היא כיום החברה המובילה בעולם בפיתוח פתרונות ענן לבדיקה ומדידה של UX )חווית משתמש( לאפליקציות מובייל, 

המשמשים את הארגונים הגדולים בעולם, לרבות אלו המדורגים ברשימות פורצ'ן 100/500 ועבורם שימוש באפליקציה ללא 

תקלות הוא קריטי. לחברה מעל 1,000 לקוחות. 

החברה מונה 260 עובדים בעולם: סניפים בישראל, ארה"ב, אירופה ומזרח אסיה. 

החברה הוקמה ב-2006, נמצאת בצמיחה מתמדת, ומכפילה את היקף המכירות שלה מדי שנה. 

בי"ס מצוין לתחומי המובייל והדיגיטל, אנשים מהחזקים בתעשייה, עבודה בחזית הטכנולוגיה. 

אוירה ואנרגיות מעולות, הרבה מקום ליצירת Impact לעובדים, פתיחות, יצירתיות, חדשנות ותנאים מעולים. 

משרות פנויות:
perfectomobile.fullstackdeveloper@applynow.io /בוגרי מדעי המחשב ובעלי ניסיון 1-3 שנים /Full Stack Developer  •

perfectomobile.CA.102@applynow.io /בעלי ניסיון /Android Developer  •
perfectomobile.FA.10A@applynow.io/בוגרי מדעי המחשב ובעלי ניסיון /iOS & Android))Mobile Developer  •
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see.V

SuperDerivatives

see.V
www.seev.co.il :אתר אינטרנט

איש קשר: יואב מלמד – סמנכ"ל שיווק

yoavm@seev.co.il :דוא״ל

טלפון: 072-2212858

כתובת: רח' מנורת המאור 3 )קומה 4( תל אביב

מידע על החברה:
אתם מפתחים, מאפיינים או בודקים?

בתחום כבר שנים או חסרי ניסיון?

?Server-או ב Client-מתמחים ב

?Mobile או Web-מוכוונים ל

זה בכלל לא משנה! אם אתם מחפשים עכשיו עבודה, יש לנו המון מה להציע לכם. עם צוות של עשרות רכזי גיוס מקצועיים, מאות 

מעסיקים פעילים ואלף משרות פתוחות, הדבר היחיד שמשנה הוא שקורות חייכם יגיעו למקום הנכון – אלינו!

חברת see.V הוקמה ב-2007 בידי בוגרי ממר"ם ונחשבת לחברת ההשמה המובילה בישראל לתפקידי תוכנה בכלל ולעבודה 

בסטארטאפים בפרט. נזקפות לנו למעלה מאלפיים השמות בשירות יותר מאלף מעסיקים. ועכשיו אתם מוזמנים לשלוח קורות 

חיים או סתם להתייעץ בטלפון, במייל, בפייסבוק או בלינקדאין. בהצלחה!

משרות פנויות:
בוגר מצטיין מפתח Net. לחברה בנתניה – JB-19105 – jobs@seev.co.il בשורת הנושא  •

בוגר מצטיין מפתח Java להוד השרון – JB-19336 – jobs@seev.co.il בשורת הנושא  •
בוגר מצטיין ל-QA אוטומציה בפתח תקווה – JB-17697 – jobs@seev.co.il בשורת הנושא  •

SuperDerivatives
www.theice.com :אתר אינטרנט

HR Specialist – איש קשר: ענת נהרי

Anat.nahari@theice.com :דוא״ל

טלפון: 03-7196000

כתובת: דרך מנחם בגין 132, ת"א

מידע על החברה:
SuperDerivatives, an ICE/NYSE company, is a global leader in real-time market data & derivatives technology 

for the financial markets (B2B).

The company’s systems support the world’s derivatives traders while taking trading decisions. Our expertise 

spreads across all asset classes and multi-asset product structures.

SuperDerivatives’ cloud based solution serves customers around the globe and known as the benchmark 

of market data. 

משרות פנויות:
jobs@sdgm.com / בוגרים ומנוסים / Dot Net full stack developer  •

jobs@sdgm.com / בוגרים / Market Data analyst  •
jobs@sdgm.com / בוגרים / Customer Support Operations – Global Helpdesk  •
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JFrog

SanDisk
www.sandisk.com :אתר אינטרנט

איש קשר: נועה כרם – רכזת גיוס

noa.keremtalmor@sandisk.com :דוא״ל

טלפון: 09-7637880

כתובת: עתיר ידע 8 כפר סבא

מידע על החברה:
For more than 27 years, SanDisk has been transforming digital storage with breakthrough products and 

ideas that push the boundaries of what’s possible. Our flash memory technologies are used by many of 

the world's leading data centers, embedded in the most advanced smartphones, tablets, and laptops, 

and are trusted by consumers around the world. From handheld devices to hyper-scale data centers, 

SanDisk is expanding the possibilities of storage.

משרות פנויות:
Firmware engineer / סטודנטים/בוגרי מדעי המחשב/הנדסת תוכנה/מהנדסי אלקטרוניקה  •

קורות חיים אל: SanDisk_Fair@talent-sys.com מספר משרה 1234  

Test engineer  / סטודנטים/בוגרי מדעי המחשב/הנדסת תוכנה/הנדסת אלקטרוניקה  •
sandisk_fair@talent-sys.com קורות חיים אל  

software developer / סטודנטים/בוגרי מדעי המחשב/הנדסת תוכנה/הנדסת אלקטרוניקה  •
sandisk_fair@talent-sys.com קורות חיים אל  

JFrog
www.jfrog.com :אתר אינטרנט

Osnat Yarimi Magen – HR Recruiter :איש קשר

osnaty@jfrog.com :דוא״ל

טלפון: 09-8941444

HaMachshev st., Netanya 3 :כתובת

מידע על החברה:
Millions of developers rely on JFrog’s world-class infrastructure for software management and distribution 

including the world’s top brands, such as Amazon, Google, LinkedIn, Netflix and Tesla. JFrog tools are 

revolutionizing the way companies and individuals develop, release and distribute software. 

The company is privately held and operated from California, France and Israel. 

For more information, visit at www.jfrog.com.

משרות פנויות:
QA Engineer (manual and automation testing)/ For students  •

join.jfrog.com/career/qa-engineer-student-position  

Tier 2 R&D Support Engineer/ Full time (shifts)  •
join.jfrog.com/career/2nd-level-support-engineer-il  

Java Developer/ For Students or full time  •
join.jfrog.com/career/java-developer  
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Amdocs

קמ"ג – הקרייה 
למחקר גרעיני – 

נגב

Amdocs
careers.amdocs.co.il/Pages/Default.aspx :אתר אינטרנט

איש קשר: בטי גרינברג – צוות גיוס

recruitingdepartment@amdocs.com :דוא״ל

טלפון: 09-7763000 שלוחה 3

כתובת: הפנינה 8, רעננה

מידע על החברה:
במשך למעלה מ-30 שנה אמדוקס מספקת תוכנה, שירותים ופתרונות איכותיים לחברות הטלקום ולספקי התקשורת הגדולים 

בעולם, ומציעה ללקוחותיה את הפתרונות והשירותים העסקיים המתקדמים ביותר בשוק הטלקום.

בואו והצטרפו לחברה בינלאומית אשר מעסיקה יותר מ-24,000 עובדים ומשפיעה על מיליוני אנשים ברחבי העולם.

הידע, הניסיון, הגודל והפיזור הגלובלי שלנו )לקוחותינו נמצאים ביותר מ-60 מדינות בעולם( אלה הם הגורמים המאפשרים לנו 

להציע לך בסיס נרחב ומשמעותי לגדילה, התפתחות ולמידה של דברים חדשים מידי יום.

לכל עובד באמדוקס יש יכולת משמעותית להטביע את חותמו ולהשפיע על הארגון כולו, דרך הקבוצה אליה הוא משתייך.

משרות פנויות:
מספר משרה: 37429, מיועדת לבוגרים עם מעט שנות ניסיון  •

DevOps Engineer – Cyber Security Group  

מספר משרה: 37416, מיועדת לבוגרים עם מעט שנות ניסיון  •
Software Development Specialist – Cyber Security  

מספר משרה: 35069, מיועדת לבוגרים עם מעט שנות ניסיון  •
UI Expert Developer  

קמ"ג – הקרייה למחקר גרעיני – נגב
www.nrcn.gov.il :אתר אינטרנט

איש קשר: אסף שגב – ראש תחום גיוס 

hr@nrcn.org.il :דוא״ל

טלפון: 08-6568510

כתובת: ת.ד 9001 באר שבע 

מידע על החברה: 
הקמ"ג הינה ארגון מדעי טכנולוגי, העוסק במגוון רחב של תחומים ייחודיים בחזית הידע העולמי. הקמ"ג מציעה עיסוק באתגרים 

מדעיים-טכנולוגיים, ממחקר בסיסי עד מימוש טכנולוגי והנדסי. קמ"ג מובילה את המחקר והעיסוק בנושאי הגרעין ומאפשרת 

התפתחות מקצועית ואישית. למצטיינים תתאפשר יציאה ללימודים גבוהים בארץ ובחו"ל, שיתוף פעולה עם מוסדות המחקר 

המובילים בארץ ובעולם. אנו מעוניינים לקלוט לשורותינו בוגרים מצטיינים בתחומי ההנדסה )מכונות, חומרים, חשמל( ומדעי 

הטבע )פיזיקה, כימיה( עם עדיפות לחוקרים בעלי תארים מתקדמים. לסטודנטים מצטיינים בשנה השנייה והשלישית אנו מציעים 

מלגות לימודים. סיוע למעתיקי מגורים לנגב ובמציאת עבודה לבני הזוג.

משרות פנויות:
hr@nrcn.org.il .מכונות לפחות-חובה. נכונות למעבר לנגב MSC – מהנדס מכונות למו"פ  •

hr@nrcn.org.il .פוסט דוק' בפיזיקה – חובה PHD – פיזיקאי/ת מו"פ  •
איש/אשת מחקר ופיתוח לעיבוד מקבילי – תואר ראשון הנדסת תוכנה/מדעי המחשב/הנדסת מחשבים – חובה. תואר שני   •

hr@nrcn.org.il .ומעלה הנדסת תוכנה/מדעי המחשב/פיזיקה-יתרון. ניסיון: שלוש שנות ניסיון בסביבת לינוקס
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Red Hat

AMAZON

Red Hat
jobs.redhat.com :אתר אינטרנט

איש קשר: אידית אהרונוביץ – מנהלת גיוס ישראל

il-career@redhat.com :דוא״ל

טלפון: 09-7692126 

כתובת: דרך ירושלים 34, רעננה

מידע על החברה:
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.

משרות פנויות:
DevOps Engineer\jobs.redhat.com  •

Quality Engineer Intern  •
Software Engineer Intern  •

AMAZON
www.amazon.com :אתר אינטרנט

איש קשר: שירלי אברני – מנהלת גיוס

shirlye@aamzon.com :דוא״ל

מידע על החברה:
Amazon strives to be Earth's most customer-centric company where people can find and discover virtually 

anything they want to buy online. By giving customers more of what they want – low prices, vast selection, 

and convenience – Amazon continues to grow and evolve as a world-class e-commerce platform. 

Founded by Jeff Bezos, the Amazon.com website started in 1995 as a place to buy books because of the 

unique customer experience the Web could offer book lovers. 
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Marvell

Earnix

Marvell
marvellisrael.co.il :אתר אינטרנט

איש קשר: מיטל פרברוב – מגייסת

israeljobs@marvell.com :דוא״ל

טלפון: 077-7051146 

כתובת: המדע 6, יקנעם

מידע על החברה:
מארוול היא מובילה עולמית בתחומי הסמיקונדוקטור, אחסון ותקשורת, עם מחזור הכנסות שנתי של כ- 3 מיליארד דולר, ומספקת 

לשוק למעלה ממיליארד רכיבים בשנה. החברה מעסיקה למעלה מ 7000 עובדים בסניפיה ברחבי העולם. מארוול ישראל 

 מהווה את מרכז הפיתוח הגדול מחוץ לארה"ב ומעסיקה כ 600 עובדים בישראל – בשני מרכזי פיתוח בפתח תקווה וביקנעם.

.Controllers and SOC, Switches עיקריים:  תחומים  לשני  פתרונות  בפיתוח  מתמקדת  ישראל   מארוול 

הפתרונות שמפתחת מארוול ישראל מיושמים אצל ספקי התקשורת ובשורה של מוצרי קצה כגון: מחשבים, טאלבטים, טלפונים 

.X-Box-ו Sony PlayStation ,סלולאריים, מדפסות, מצלמות

משרות פנויות:
Verification student  •

Software student  •
Design student  •

Earnix
earnix.com :אתר אינטרנט

איש קשר: יפעת – מנהלת גיוס

ifatm@earnix.com :דוא״ל

כתובת: מנחם בגין 12 רמת גן

מדעים מדויקים, הנדסה וננו

מידע על החברה:
Earnix מפתחת תכנת SaaS מתקדמת, על גבי הענן, לניתוח וחיזוי אנליטי של התנהגות צרכנים. אתר החברה בארץ ממוקם 

במתחם הבורסה, רמת גן )בקרבת תחנת הרכבת(. החברה מונה כ-90 עובדים בארץ, למעלה מ-100 עובדים בעולם. מחלקת 

המחקר והפיתוח של החברה מונה כ-30 איש, ביניהם מפתחי תכנה בכירים בסביבת Java, סטטיסטיקאים, אלגוריתמאים בכירים, 

מהנדסי בדיקות ואוטומציה. לקוחות החברה נהנים ממעטפת תמיכה ו-Professional Services המורכבים מאנשי מקצוע בכירים 

בתחומם )מומחי בנקאות וביטוח, אקטוארים, סטטסיטיקאים, מתמטיקאים וכד’(, המלווים את הלקוח, מתאימים את הפתרון לצרכיו 

ומאפשרים לו להשתמש בתכנה בצורה הטובה ביותר.

משרות פנויות:
SERVER מיועדת לבוגרי מדעי המחשב בעלי ניסיון של מעל 3 שנים בפיתוח / Senior Server Software Developer  •

jobs@earnix.com  

Junior Server Software Developer / מיועד לבוגרים מצטיינים במדעי המחשב  •
jobs@earnix.com  

TIER3-מיועד לבעלי ניסיון ב / Technical Support Engineer  •
jobs@earnix.com  
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Checkmarx

VARONIS

VARONIS
www.varonis.com :אתר אינטרנט

איש קשר: הילה מזיג נעמת – רכזת משאבי אנוש

hmazig@varonis.com :דוא״ל

כתובת: אריה שנקר 7, הרצליה פיתוח

מידע על החברה:
ורוניס, חברת הייטק בינלאומית, בעלת מספר מוצרים בתחום ניהול נתונים/אבטחת נתונים ב-DATA הארגוני. החברה הוקמה 

בשנת 2005 ע"י יקי פייטלסון ואוהד קורקוס. היום נחשבת לחברה גלובלית עם למעלה מ-800 עובדים ברחבי העולם ולמעלה 

מ-4000 לקוחות.

מוצרי החברה מבוססי פטנט ייחודי ומנוע ניתוח מתוחכם אשר מעניקים ללקוחות החברה שקיפות מלאה ושליטה מוחלטת 

במידע הארגוני וכל זאת בממשק נוח וידידותי למשתמש.

משרות פנויות:
lgronich@varonis.com / C – WIN++ בוגר למשרת פיתוח / JUNIOR DEVELOPER  •

lgronich@varonis.com / C# מפתח תוכנה / SOFTWARE DEVELOPER  •

Checkmarx
www.checkmarx.com :אתר אינטרנט

HR Recruiter – איש קשר: לירון גזית

Liron.gazit@checkmarx.com :דוא״ל

טלפון: 03-7570302 

כתובת: מנחם בגין 132 ת"א )בניין עגול, עזריאלי(

מידע על החברה:
סטארט-אפ בצמיחה מהירה עם חזון של מתן פתרונות כוללים לבדיקת קוד אבטחה אוטומטית. המוצר סורק את הקוד תוך כדי 

פיתוח ומזהה פירצות אבטחה. המוצר סורק קוד בכ18 שפות פיתוח. הפיתוח בNET.  חגגנו 10 שנים בינואר האחרון, כיום אנחנו 

מונים כ225 עובדים Worldwide לקוחות בארץ ובחו״ל.

משרות פנויות:
• Senior Engineer – Engine: We are looking for talented senior engineer to the engine group. The position 

includes responsibilities for end-to-end research and development of the relevant modules

checkmarx.srdev-engine@applynow.io-כתובת למשלוח קו"ח

• Front-End Developer: Checkmarx’s front-end team is seeking a bright and talented Front-End Developer 

to join us and take part in our rapidly evolving product portfolio 

checkmarx.frontend@applynow.io כתובת למשלוח קו”ח

• Software Team Leader: We are looking for technology enthusiastic Team Leader, for the application 

group.

checkmarx.app-tl@applynow.io כתובת למשלוח קו”ח
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Playtika

 Experis
Professional

Experis Professional
איש קשר: שני קרמנשה – תקשורת שיווקית

advertising@manpower.co.il :דוא״ל

טלפון: 03-5639999 

כתובת: יגאל אלון 110 ת"א

מידע על החברה:
Experis Professional – חברה המתמחה בגיוס והשמת בכירים בארץ ובעולם.

.HR ,התמחויות: שיווק ומכירות, פיננסים, ביוטק, תפעול ושרשרת אספקה, שוק ההון

משרות פנויות:
*הזדמנות לבוגרים/ות להשתלב בתעשיית הביוטק*

לתפקידים מגוונים בתחומי מדעי החיים דרושים בוגרי תואר ראשון: תפקידי מעבדה, מחקרים קליניים, אבטחת איכות ותעמולה   •
רפואית. אם גם אתה רוצה להשתלב בתעשייה, זו ההזדמנות שלך.

 cv639@manpower.co.il קורות חיים יש לשלוח ל  

לחברה יצרנית בינלאומית דרוש/ה כלכלן/ית למחלקה הכלכלית בחברה למשרה מלאה. התפקיד כולל מתן שירותי ייעוץ כלכלי   •
ללקוחות המחלקה, בניית תקציב, ניתוח נתונים, בקרה תקציבית, בדיקות כלכליות, תמחיר ועוד.

דרישות: תואר ראשון בכלכלה – חובה; ניסיון של עד שנתיים בתפקיד אנליטי/כלכלי – חובה; אקסל ברמה טובה מאוד – חובה  

 CV883@MANPOWER.CO.IL קו"ח למייל  

Playtika
www.playtika.com :אתר אינטרנט

איש קשר: מוריה סטלקובקסקי – רכזת גיוס 

playtika.academy@applynow.io :דוא״ל

טלפון: 054-2431004

 Hachoslim 8,Herzlia :כתובת

מידע על החברה:
Playtika is a multiplatform social games developer, it is the top 3 grossing Facebook developer and the 

top 10 grossing developer on iOS & Android. The company was founded in 2010 and it is now owned by 

Caesars Interactive Entertainment. Playtika’s passion is to immerse players into a thrilling entertainment 

experience results in 200 million installations, 6 million daily active users and 20 million monthly active users.

1000+ employees work & play in Playtika’s offices in: Israel )headquarters(, US, Canada, Belarus, Argentina, 

Japan, Ukraine & Romania.

משרות פנויות:
• Java Developer – We're looking for Computer science/software engineering graduates, or talented 

people with 1-2 years of experience in development or other related field

• Business Analyst-We're looking for Industrial engineering/Business administration/ Economics graduates 

with Analytical skills 

• Product Manager-We're looking for Industrial engineering/Business administration/ Economics/ 

Computer science/Psychology graduates with Analytical skills and lots of creativity to join our product 

team 
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Best f***ing job ever!
Seriously.

Come play with us

Visit our career page at

Check us out on:

https://www.playtika.com/jobs
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Clicktale

Clicktale
 www.clicktale.com :אתר אינטרנט

איש קשר: הגר עידן הרוש – מנהלת גיוס

טלפון: 073-7060700

Hagar@clicktale.com :דוא״ל

כתובת: ז'בוטינסקי 2, רמת גן 

מידע על החברה:
קליקטייל )2006( מפתחת טכנולוגיה לניטור התנהגות גולשים באתרים. בקליקטייל מספקים לבעלי האתר ניתוח מדויק של האופן 

בו הגולשים משתמשים באתר שמסייע להגדיל את יחס ההמרה. המעקב יכול להיות באמצעות הקלטה פרטנית של ההתנהגות 

של כל גולש ובעזרת יצירת היטמאפ – מפה בה מסומנים האיזורים באתר שמושכים את תשומת הלב של הגולשים. בין לקוחות 

קליקטייל ניתן לציין את אדובי, וולמארט, הום דיפו, נייקי, וסירס הולדינגס.

משרות פנויות:
Application Front End Developer  •

Submit you CV via clicktale.full@applynow.io  

Big data Developer  •
Submit your CV via clicktale.BDE@applynow.io  

IT Helpdesk- part time position  •
Submit your CV Via clicktale.ithelpdesk@applynow.io  

Como

Como
 www.Como.com :אתר אינטרנט

איש קשר: מעיין שכטר – מנהלת משאבי אנוש

Maayan@como.com :דוא״ל

כתובת: אילן רמון 2, נס ציונה 

מידע על החברה:
חברת Como  היא מובילה עולמית בתחום ניהול מועדוני לקוחות באמצעות פיתרונות ענן עם אפליקציות מובייל. מאז היווסדה 

ב־2010 )מתוך ענקית האינטרנט הישראלית – קונדואיט( היא צרפה למאגר לקוחותיה מעל 20,000 עסקים ברחבי העולם 

.Como המשתמשים בפתרונות של

החברה מעמידה לרשות לקוחותיה פתרון טכנולוגי המאפשר הגדלת רווחי העסק באמצעות ניהול אינטראקציה שוטפת עם 

הלקוחות והפיכתם מלקוחות מזדמנים ללקוחות חוזרים. הפתרון של Como לעסקים כולל אפליקציית מובייל ממותגת לכל עסק 

וקונסולת ניהול עשירה, המכילה מאגר נתוני הלקוחות, כלי שיווק, כלי ניהול אוטומטייים חכמים ומידע עסקי בזמן אמת. 

בין לקוחותיה של Como בישראל נמנים: קוקה קולה, בורגר קינג, BBB, דלק מנטה, קפה ג'ו, BMW, WOW קוסמטיקס, רשת 

אספרסו בר, סופר יודה ועוד.

לחברת Como משרדים בישראל, ניו יורק ולונדון, ונציגות מקומית ביותר מ-20 מדינות שונות ברחבי העולם.

משרות פנויות:
Full Stack Developer  •

Server Side Developer  •
Software Team Leader  •

Joinus@como.com :מייל לשליחת קורות חיים / www.como.com/careers :לכל המשרות
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Matific

Matific
 www.matific.com :אתר אינטרנט

HR Manager – איש קשר: ליאה

careers@matific.com :דוא״ל

כתובת: מגדל משה אביב, רמת גן 

מידע על החברה:
Matific is on a mission to make sure that kids all over the world have access to the best math education 

available. Think about where you would be without math. If the answer is nowhere, you get it. We want 

you on our team. Aside from helping give kids the world over a brighter future, you also will get to work 

with some pretty rad people.

Founded In 2012, Matific has been growing fast. We are based in dozens of countries, but together, we 

are a collective of innovators, productive ne’er do wells, and passionate believers.

משרות פנויות:
Software Engineer - Student  •



mce Systems is a Telco Integration & Technology company that provides consulting, technology platform and 
system integration services (C&SI).
Our system offers a full range of mobile care solutions for mobile operators and retail channels.
The mce platform provides business process management solutions for all mobile customer touch points (In-Store, 
On-Device, Web, Call-Center and Logistics Center).
Based in Tel Aviv, mce has global operations in over 30 countries with some of the world's largest mobile carriers  
and wireless dealers.

Web Application 
Developer

QA Software
Engineer

Global Support
Technician

iOS 
Developer

Project 
Manager

Technical 
Writer

About us: mce (Mobile Care Experts) Systems 

Write code for multiple 
platforms.

Continuously evaluate and 
incorporate latest web 
technologies.

Optimize performance across 
all the browsers, regions and 
languages we support.

Create and execute test plans 
for the company’s PC / Web / 
On-Device products, Advanced 
manual and automatic testing, 
Functional, UI, UX testing.

Responsible for the development 
and maintenance of applications 
aimed at a range of iOS devices 
(including mobile phones and 
tablet computers) and their 
integration with back-end 
services. 

Working alongside other 
engineers and developers.

Our clients are located all around 
the globe, therefore we provide 
them 24/7 support in various 
channels.
The team is in charge of finding 
solutions for clients on site and 
escalating complex issues to all 
of our departments. 

Lead, direct and manage 
resources to accomplish project 
objectives on time, within 
budget, using standard project 
management tools, techniques 
and methods in a very dynamic 
environment. 

Responsible for documenting 
the company’s products from 
end-to-end. This will include 
producing and managing the 
company’s training materials, 
white papers, in app texts, 
Multi-language coverage and 
localization management. 

Got what it takes? Email us your CV to: jobs@mce.systems
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כצט

פארמה ג'וב

כצט
www.cts.co.il :אתר אינטרנט

איש קשר: מאיה – רכזת משאבי אנוש

mayal@cts.co.il :דוא״ל

כתובת: הוד השרון / קרית מלאכי

מידע על החברה:
כצט בע"מ הינה חברה ישראלית בבעלות פרטית הפועלת בשוק הישראלי מ-1921. מסוף שנות ה – 80 פועלת גם באירופה 

ובמזרח הרחוק.

כצט פועלת בשלושה תחומים עיקריים: בריאות )פרמצבטיקה ופארא-פרמצבטיקה(, חקלאות באמצעות אגריקה, ווטרינריה 

באמצעות החטיבה הוטרינרית.

מטה החברה ממוקם בהוד השרון, ובנוסף ישנם שני מפעלים בקרית מלאכי, מפעל באזור הצפון ומחסן לוגיסטי בפ"ת.

כצט הינה חברה מוכרת ויציבה, המציעה לעובדיה סביבת עבודה משפחתית ונעימה.

משרות פנויות:
hr@cts.co.il / בוגרים / QC כימאי/ת למעבדת  •

jobs@cts.co.il / תועמלנ/ית / בוגרים  •
jobs@cts.co.il / מומחה/ית מוצר בתחום הגנטיקה / בוגרים  •

פארמה ג'וב
www.pharma-job.co.il :אתר אינטרנט

איש קשר: יהודית דוידזון – מנהלת משרד

jude@pharma-job.co.il :דוא״ל

טלפון: 08-9524700

כתובת: גולדה מאיר 3 נס ציונה פארק המדע

מידע על החברה:
חברת ההשמה הוותיקה והמובילה בתחומה בישראל, המתמחה בהשמת אקדמאים בוגרי תואר ראשון, שני ושלישי במדעי החיים, 

מדעי הטבע, רפואה, רוקחות, סיעוד, הנדסה ומקצועות פארה-רפואיים. היצע המשרות מגוון וכולל הצעות במחקר, רוקחות, פיתוח 

וייצור מכשור רפואי, כימיה, תפעול, ניהול רפואי, מחקרים קליניים, רגולציה, תעמולה, שיווק ומכירות.

משרות פנויות:
jobs1@pharma-job.co.il / נציג/ה רפואי/ת / בוגרי תואר במדעי החיים  •

jobs2@pharma-job.co.il / כימאי/ת אנליטי/ת / בוגרי תואר בכימיה  •
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מכבי שירותי בריאות
www.maccabi4u.co.il/14-he/Maccabi.aspx :אתר אינטרנט

איש קשר: מוטי פיטרמן – מנהלת מחלקת סגל רופאים

Piterman_m@mac.org.il :דוא״ל

טלפון: 03-7952609

כתובת: המרד 27, תל אביב

מידע על החברה:
"מכבי שירותי בריאות” מונה מעל שני מיליון חברים אשר בחרו בה לקופת החולים הטובה ביותר 

בישראל. מכבי מעניקה לחבריה את מיטב השירות הרפואי, מחויבת לבריאות שלמה, קידום בריאות 

ורפואה מונעת.

מכבי שירותי בריאות מעסיקה כ-5,000 רופאים בשלל התמחויות ובצורות העסקה דינאמיות – 

משלבת בין שכירים ועצמאיים. 

אנו במכבי רואים בכם הרופאים אחד מהנכסים הגדולים ביותר שלנו, חשוב לנו לפעול, לחזק ולהעצים 

את הרופאים שלנו במישור המקצועי והאישי: הרחבת הידע המקצועי, סיוע ברכש וציוד למרפאות, 

גמישות תפעולית כעצמאי וכמובן תנאים מצוינים. 

משרות פנויות:
רופאי נשים – מיועדת לבוגרים, למומחים ולנמצאים בתהליך ההתמחות  •

Piterman_m@mac.org.il קו"ח למוטי פיטרמן  

רופאי ילדים – לנמצאים בתהליך התמחות  •

Piterman_m@mac.org.il קו"ח למוטי פיטרמן  

רופאי משפחה – מיועדת רק למומחים  •

Piterman_m@mac.org.il קו"ח למוטי פיטרמן  
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מאוחדת

מאוחדת
www.meuhedet.co.il :אתר אינטרנט

cvprof@meuhedet.co.il :דוא״ל

טלפון: 03-5202323

כתובת: אבן גבירול 124 תל אביב

מידע על החברה:
מאוחדת הינה הקופה השלישית בגודלה. מאוחדת זוכה בציונים גבוהים בסקרי דעת קהל הנערכים לגבי שביעות הרצון של לקוחותיה 

ושמה דגש על מתן שירות טוב ומקצועיות הרופאים. מאוחדת מאגדת שירותים נרחבים: ארבעה מחוזות ולמעלה מ-250 מרפאות, 

למעלה מ-3,500 רופאים, עשרות בתי מרקחת פנימיים, במרבית מרפאות מאוחדת מעבדה ללקיחת דמים ומספר מעבדות מרכזיות

מאוחדת מציעה שירותים בתחומים שונים כגון: הדמייה )רנטגן, אולטראסאונד, ממוגרפיה ועוד(, התפתחות הילד, פיזיותרפיה, 

בריאות האישה, סכרת, לב ועוד. מאוחדת מפעילה בכל רחבי הארץ מגוון סדנאות לכל הגילאים בתחומים שונים כגון: גמילה מעישון, 

לידה והורות, תזונה נכונה, ליקויי התפתחות ולמידה ועוד.

משרות פנויות:
 cvprof@meuhedet.co.il -אחיות מוסמכות ואחיות אחראיות, קו"ח ל  •

cvprof@meuhedet.co.il -רופאים בהתמחויות השונות )משפחה, ילדים, פנימית ועוד(, קו"ח ל  •
cvprof@meuhedet.co.il -רוקחות, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, עובדים סוציאליים וקלינאות תקשורת, קו"ח ל  •

TEVA

TEVA
Cohav nir – Strategic Sourcing Manager & Academy Affairs :איש קשר

Giyus.hril@teva.co.il :דוא״ל

Bazel 5, Petah-Tiqwa :כתובת

מידע על החברה:
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. )NYSE and TASE: TEVA( is a leading global pharmaceutical company 

that delivers high-quality, patient-centric healthcare solutions used by millions of patients every day. 

Headquartered in Israel, Teva is the world’s largest generic medicines producer, leveraging its portfolio of 

more than 1,000 molecules to produce a wide range of generic products in nearly every therapeutic area.

משרות פנויות:
 Giyus.hril@teva.co.il סטודנטים למדעי החיים  •

 Giyus.hril@teva.co.il סטודנטים לתו"נ/ כלכלה  •
 Giyus.hril@teva.co.il סטודנטים לכימיה  •
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Coface Bdi

אורטל ולעבודה 

אורטל ולעבודה 
www.ortal-hr.co.il :אתר אינטרנט

איש קשר: נירה כרמל – מנהלת משאבי אנוש ואיכות

nira_c@ortal-hr.co.il :דוא״ל

טלפון: 03-7616100

כתובת: מנחם בגין 116 תל אביב 

מידע על החברה:
אנחנו באורטל, עם למעלה מ-25 שנות ניסיון, עשרות אלפי השמות עובדים מוצלחות בחברות המובילות בתחומי התקשורת, 

הפיננסים והתעשייה נדאג שגם במקרה שלך התהליך יהיה מקצועי, יעיל, מהיר ו...ללא תשלום. אורטל משאבי אנוש אחת מחברות 

כח אדם, השמה וגיוס המובילות בארץ. כחברה מובילה בתחומה אנו נמצאים בקשרי עבודה הדוקים ושותפים למהלכי גיוס עובדים 

של הגופים הגדולים במשק, מתוך מחויבות משותפת להצלחה.

הצוותים שלנו, המצויים בפריסה ארצית, מיומנים ומקושרים לחברות המובילות במשק במטרה למצוא לכל אחד ואחת את המשרה 

המתאימה ביותר. אז לפני שמתחילים לחפש ולחפש, פונים אלינו ופשוט מוצאים.

משרות פנויות:
בוגרים /ות אקדמאים/יות המעונינים/יות להשתלב בעולם הגיוס ההשמה או בתחום משאבי אנוש – אנחנו הכתובת.   •

 nira_c@ortal-hr.co.il-שילחו קוח ל  

מעונינים להשתלב בתחום הגיוס וההשמה אנו מגייסים רכזי/ות גיוס והשמה לעבודה בכל הארץ. העבודה מיידית ובמישרה   

nira_c@ortal-hr.co.il /-מלאה, לא נידרש ניסיון – רק רצון ומוטיבציה.  קוח במייל ל

Coface Bdi
www.bdi.co.il :אתר אינטרנט

איש קשר: הילה שרעבי – הפקה

hila@bdi.co.il :דוא״ל

טלפון: 03-5770333

כתובת: בן גוריון 11, בני ברק, מיקוד – 51260, ת.ד 844 בני ברק 51108

מידע על החברה:
CofaceBdi, חברת המידע העסקי המובילה בישראל בשליטת Coface –שהינו תאגיד בינלאומי הפועל במרבית אזורי העולם 

בתחום ניהול סיכוני אשראי.

CofaceBdi מאגדת תחת קורת גג אחת את המגוון הרחב ביותר של שירותי מידע, כולל: מידע על חברות ועסקים בארץ ובעולם, 

מידע על פרטיים, מידע עסקי, כלכלי ושיווקי, מידע ממאגר רשם החברות, הקמה ותפעול של מערכות מידע ומחשוב, סקרים 

ענפיים, ניהול מסלקות מידע.

CofaceBdi הקימה ומתפעלת את מאגר המידע הגדול והאיכותי ביותר על חברות ועסקים בישראל ומספר מאגרי מידע, כולל 

ספקים/לקוחות, חברות קשורות, "אורות אדומים®" ועוד. 

משרות פנויות:
כלכלן/ית – מיועד לבוגרי כלכלה/מנע"ס, יכולת ניתוח והצגת מידע בכתב ובעל פה.   •

haim@bdi.co.il משרה 101, איש קשר – חמי טייטלמן info@bdi.co.il :פרטי התקשרות  

מנהל/ת תיקי לקוחות – מיועד לבוגרים.  •
פרטי התקשרות: מיכל צונץ michalz@bdi.co.il, מנהלת מחלקת מכירות.  
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EY

EY
www.ey.co.il :אתר אינטרנט

איש קשר: מור בסון – רכזת גיוס

Mor.basson@il.ey.com :דוא״ל

טלפון: 03-6232525

כתובת: עמינדב 3, תל אביב

מידע על החברה:
EY ישראל )ארנסט אנד יאנג – קוסט פורר גבאי את קסירר( מבית פירמת EY Global, חברת רואי החשבון מהמובילות בעולם 

והגדולה ביותר בארץ. אנו מונים מעבר ל-2000 עובדים בארץ ולמעלה מ-200,000 ברחבי העולם ופותחים בפניכם דלת למגוון 

שירותים מקצועיים בתחום הפיננסי והעסקי, בסטנדרטים בין-לאומיים: ראיית חשבון, ליווי אסטרטגי לסגירת עסקאות, ייעוץ, 

אבטחת מערכות מידע, מיסים ועוד. 

משרות פנויות:
מתמחה/רו"ח למחלקת ביקורת  •
Anat.rom-hertz@il.ey.com  

עו"ד/רו"ח עם ניסיון לתפקיד ניהולי במחלקת מיסים  •
Mor.basson@il.ey.com  

יועץ/ת לתחום ה-SOX בצוות ניהול סיכונים  •
Hila.reichart@il.ey.com  

Riskified
www.riskified.com :אתר אינטרנט

Polina Landau, Rotem Amitai, Ayala Barkan – HR team :איש קשר

jobs@riskified.com :דוא״ל

Kalisher 30, Tel Aviv :כתובת

מידע על החברה:
Riskified is a technology company focused on leveraging data and innovation to ensure our customers 

are always one step ahead of online fraudsters.

At Riskified, our goal is to turn fraud management into a growth engine for online retailers. We know that 

a great shopping experience is the key to consistent and sustainable growth, so we built the ultimate 

frictionless eCommerce fraud prevention solution.

 משרות פנויות:

• Business Development Representative – In this position you will identify valuable potential customers 

and convert them into sales opportunities.

• Part time Fraud Analysts- In this position you will review live transactions and identify fraud attempts. 

This position requires some evening, overnight and weekend shifts. Some shifts can be done from 

home.

• Account Executive- In this position, you will develop relationships with potential clients, identify their 

unique needs and challenges, and drive adoption of Riskified’s solution.
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שירות הביטחון 
הכללי

 Matomy Media
Group

שירות הביטחון הכללי
WWW.SHABAK.GOV.IL :אתר אינטרנט

מידע על החברה:
שירות הביטחון הכללי מהווה את חוד החנית של העשייה לשמירה על ביטחון המדינה וההתמודדות מול הטרור המאיים עלינו 

מבית ומחוץ. פעילות חשובה וייחודית זו מתאפשרת באמצעות עובדים מסורים בעלי התמחויות בנושאים מאתגרים ומגוונים בתחומי 

המודיעין, המבצעים, הטכנולוגיה, האבטחה ועוד. 

עוצמתנו בהון האנושי!!

משרות פנויות:
בשירות הביטחון הכללי מחפשים מועמדים בעלי מיומנויות בינאישיות גבוהות, דינאמיות ותחושת אחריות ושליחות.   •

Matomy Media Group
www.matomy.com :אתר אינטרנט

HRPB – איש קשר: יהות שפירא

yehut.s@gmail.com :דוא״ל

כתובת: הנחושת 6, רמת החייל, תל אביב

מידע על החברה:
מטומי מדיה גרופ היא אחת מחברות הפרסום הדיגיטלי הגדולות בעולם. החברה מספקת מגוון פתרונות לפרסום מבוסס תוצאות 

בכל עולמות האונליין: פרסום באינטרנט, מנועי חיפוש, אימייל, רשתות חברתיות ובמובייל. מטומי מציעה למפרסמים ושותפי מדיה 

גישה קלה למשתמשים איכותיים בכל העולם. פתרונות השווק של מטומי כוללים: רשת פרסום דיספליי, מובייל, רשתות חברתיות 

ופרסום בוידאו, שווק בדואר אלקטרוני, קידום במנועי חיפוש, פלטפורמת תשלומים וירטואלים ועוד. 

עם 9 סניפים ברחבי העולם, מטומי מונה קרוב ל-450 עובדים, מתוכם כ-250 ממוקמים במשרדי החברה בתל אביב. 

החברה נסחרת בבורסה בלונדון והיא הגדולה בתחומה בישראל. 

משרות פנויות:
jobs@matomy.com  – בוגרים —Account Manager  •

jobs@matomy.com – בוגרים – Media Sales  •
jobs@matomy.com – סטודנטים —Trafficker  •
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פסגות בית 
השקעות

דיפלומט

פסגות בית השקעות
academyjobs@psagot.co.il :דוא״ל

כתובת: אחד העם 14, תל אביב

מידע על החברה:
פסגות הינו בית ההשקעות הגדול בישראל לניהול השקעות וחיסכון פנסיוני, המנהל נכסים בהיקף של כ-190 מיליארד שקלים 

עבור למעלה ממיליון לקוחות במגוון מוצרים, ומוביל את התעשייה בכל מגזרי הפעילות: קופות גמל, קרנות השתלמות ופנסיה, 

קרנות נאמנות, ניהול תיקי השקעות ותעודות סל. בנוסף, מציע פסגות מגוון מסלולי ביטוח חיים אטרקטיביים.

כמנהל כספי הציבור הגדול בישראל, פועל פסגות על פי פילוסופיית השקעות אחראית, שקופה ומקצועית, החותרת לביצועים 

בולטים לאורך זמן.

כחלק מכך, מחויב פסגות בית השקעות לסטנדרטים של שירות תוך מענה מקצועי, זמינות, אמינות, שקיפות ומחויבות.

משרות פנויות:
academyjobs@psagot.co.il /נציגי שירות ומכירות/ מיועדת לסטודנטים ולבוגרים שזמינים למינימום 4 משמרות בשבוע  •

academyjobs@psagot.co.il /נציגי תפעול/ מיועדת לסטודנטים ולבוגרים שזמינים למשרה מלאה  •
academyjobs@psagot.co.il /משווקים ומנהלי קשרי לקוחות/ מיועדת לבעלי רישיונות שיווק פנסיוני  •

דיפלומט
www.diplomat.co.il :אתר אינטרנט

איש קשר: טלי דיל – רכזת משאבי אנוש

Tali.d@diplomat.co.il :דוא״ל

טלפון: 03-9766600

כתובת: החרמון 6, קרית שדה התעופה

מידע על החברה:
חברת דיפלומט היא חברת שיווק, מכירות והפצה גלובלית הפועלת בחמש מדינות. 

אנחנו פועלים תמיד להשגת איכות ומצוינות ברמה הגבוהה ביותר, בכל שאנו עושים.

דיפלומט, חברה דינמית וצעירה המאפשרת השתלבות במגוון רחב של תפקידים, אנחנו מציעים לעבוד עם הטובים ביותר.

קבוצת דיפלומט על כל שלוחותיה, מפתחת ומתגמלת את האנשים הטובים ביותר, המונעים על ידי מחויבות, מקצוענות, הגינות, 

תשוקה לניצחון ורוח צוות. 

אנו מספקים מגוון פתרונות ללקוחות בכל רחבי העולם, בכללם מכירות, שיווק, כספים, טכנולוגיה, לוגיסטיקה, תכנון ביקושים והפצה. 

העבודה בדיפלומט משמעותה עבודה בצוותים רב-תפקודיים ורב-תרבותיים בסביבה צעירה ודינמית.

משרות פנויות:
hr@diplomat.co.il / מנהל/ת פרויקטים – מהנדסי ארגון ושיטות/ בוגרי הנדסה תעשייה וניהול  •

hr@diplomat.co.il / תועמלן/ית / בוגרי מדעי החיים ומנהל עסקים  •
hr@diplomat.co.il / כלכלן/ית/ בוגרי כלכלה  •
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חברה, סביבה, משפטים וניהול

Futures First

Futures First
www.futuresfirst.com :אתר אינטרנט

איש קשר: משאבי אנוש אנליסט שווקים פיננסים

Hr.israel@hertshtengroup.com :דוא״ל

טלפון: 03-6142100

כתובת: בן גוריון 1, מגדל בסר 2, בני ברק

מידע על החברה:
Futures First Israel מהווה חלק מקבוצת החברות הבינלאומית ,Hertshten Group עוסקת בתחום המסחר האלקטרוני 

בשווקים פיננסיים בינלאומיים ונחשבת למובילה עולמית בתחום זה.

הישג זה מונע על ידי גיוס מוחות מבריקים, תוכניות הכשרה ופיתוח, השקעה בטכנולוגיה, וכן על ידי המצוינות והחדשנות 

האסטרטגית של החברה בתחום. 

משרות פנויות:
אנליסט שווקים פיננסים  •

לתפקיד ביצועי הכולל שימוש בכלים טכנולוגיים מתקדמים ואסטרטגיות מסחר שונות בשווקים פיננסיים בינל"א. אנו מחפשים   

אנשים אינטילגנטים, עצמאיים בעבודתם, תחרותיים, בעלי רצון עז להצליח ולאתגר עצמם ובעלי יכולות אנליטיות מעולות 

לא דרוש ידע קודם בשוק ההון, החברה תיתן הכשרה מלאה למתאימים בתחילת העבודה.   

מיועד לסטודנטים בשנה אחרונה ובוגרים בתחומי הכלכלה, ניהול, מתמטיקה, פיזיקה, הנדסה.  

 hr.israel@hertshtengroup.com  

Feedvisor
www.feedvisor.com :אתר אינטרנט

איש קשר: אדר גרנק – רכזת גיוס
feedvisor.careerdays@applynow.io :דוא״ל

טלפון: 077-5490949
כתובת: יגאל אלון 126, ת"א

מידע על החברה:
Feedvisor is pioneering Algo-Commerce – the discipline of using Big Data and 

Machine Learning Algorithms to make business critical decisions for online retailers.

Feedvisor’s cloud-based Algorithmic Repricing and Revenue Intelligence solutions 

power millions of pricing decisions daily; providing retailers with actionable 

insights to maximize profitability and drive their business growth.

משרות פנויות:
• Java Developer / Email: feedvisor.javadeveloper@applynow.io

• Sales Developer / Email: feedvisor.sdroutbound@applynow.io

• Head of Algorithms / Email: feedvisor.Algorithms@applynow.io

BRIGHT FUTURE
MADE BY YOU

?360 רוצים לראות את הקריירה שלכם ב-

Unilever Careers Israel www.unilever.co.il/careers-jobs

 בואו לחוות 
את יוניליוור!
ניפגש במתחם חברה, סביבה משפטים וניהול
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את יוניליוור!
ניפגש במתחם חברה, סביבה משפטים וניהול
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בנק ישראל

אל על
jobs.elal.co.il :אתר אינטרנט

איש קשר: אור זהבי – קליטה ותעסוקה
orrz@elal.co.il :דוא״ל
job@elal.co.il :דוא״ל

כתובת: משרדי אל על בנתב"ג

מידע על החברה:
חברת אל על הוקמה בשנת 1948 כחברת התעופה הלאומית של מדינת ישראל ועם השנים הפכה 

לאחת מחברות התעופה המובילות בעולם. החברה מושתתת על מספר ערכים מהותיים: חברות, 

תמיכה ועזרה הדדית אשר הינם חלק מה DNA של עובדי החברה.

אל על מציעה לכם/לכן להצטרף לשורותיה כחברת התעופה המובילה בישראל, וליהנות מתנאים 

מעולים: 

* סביבת עבודה דינמית, ייחודית ומעניינת באווירה בינלאומית.

* קורסי הכשרה והעשרה מקצועית.

* כרטיסי טיסה, ארוחות מסובסדות, ביגוד והסעות.

* פעילויות ואירועי חברה ותרבות.

* שירותי פרט ורווחה.

* מתנות בחגים.

* אפשרויות קידום ופיתוח המוצעות לעובדי חברה בלבד.

משרות פנויות:
goo.gl/OwBCbC / דיילי שירות לנוסע )קרקע( / לחברת אל על  •

goo.gl/A2EMn1 / נציגי שירות לנוסע / לחברת אל על  •
jobs.elal.co.il :משרות שונות הקשורות למדעי המחשב ופיתוח  •

בנק ישראל
איש קשר: הילה אלקיים – רכזת גיוס

hila.elkayam@boi.org.il :דוא״ל

כתובת: הר חוצבים, ירושלים

מידע על החברה:
בנק ישראל הינו הבנק המרכזי של מדינת ישראל. הבנק נוסד ב-1954 ומקום מושבו בירושלים. קיימת שלוחה של הבנק בת"א 

שרוב עובדיה מחטיבת הפיקוח על הבנקים. הבנק עצמאי, ויעדיו ודרכי פעילותו נקבעו בחוק בנק ישראל משנת 2010. 

מטרותיו: שמירה על יציבות המחירים, תמיכה בהשגת יעדי הממשלה, בעיקר בתחומי הצמיחה וצמצום פערים חברתיים, ותמיכה 

ביציבות המערכת הפיננסית. 

מתפקידיו: ניהול המדיניות המוניטרית, החזקת יתרות המט"ח של המדינה וניהולן, תמיכה בפעילות הסדירה וביציבות השווקים 

הפיננסיים, שימוש כבנקאי של הממשלה, הסדרת מערכות התשלומים והסליקה במשק, הנפקת מטבע והסדרת מערכת המזומנים 

במשק, ייעוץ לממשלה בעניינים כלכליים ועוד.
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אתגר משאבי 
אנוש 

קבוצת אדלר 
חומסקי

קבוצת אדלר חומסקי
איש קשר: רעות גלמן – משאבי אנוש

jobs@acw-grey.co.il :דוא״ל

כתובת: יגאל אלון 98 תל אביב

מידע על החברה:
אדלר חומסקי היא קבוצת התקשורת השיווקית הגדולה ביותר בישראל, המונה 9 חברות ומעסיקה כ-300 עובדים. משרד הפרסום 

הוא מבין המשרדים המובילים את ענף הפרסום ובין לקוחותיו ניתן למצוא את החברות והמותגים הגדולים ביותר בישראל במגוון 

רחב של סקטורים )מוצרי צריכה, תקשורת, פיננסיים, קמעונאות וכו'(. חזון המשרד הינו להיות השותף המרכזי של לקוחותיו 

לניצחונות בשדה השיווקי והעסקי שבו הם פועלים. החברה שמה לה למטרה ליצור רעיונות מנצחים ותקשורת שיווקית שחודרת 

ללב ולמוח הצרכן ויוצרת העדפה אמתית למותג. משרד הפרסום הוא המשרד המעוטר ביותר בענף בשנים האחרונות הן בהיבט 

השיווקי והן בהיבט הקריאטיבי, לאחר שזכה בתחרויות היוקרתיות ביותר בתעשייה הן בארץ והן בחו"ל.

משרות פנויות:
jobs@acw-grey.co.il / תקציבאות / בוגרי תואר ראשון בעלי אהבה לתחום הפרסום  •

jobs@acw-grey.co.il / מנהל קמפיינים / בוגרי תואר ראשון עם אוריינטציה לתחום הפרסום הדיגיטלי  •

אתגר משאבי אנוש 
www.etgar-hr.com :אתר אינטרנט

איש קשר: סיוון חסון – מנהלת סניף מרכז 

jobs@rtgar-hr.com :דוא״ל

טלפון: 073-2070002

מידע על החברה:
חברת אתגר משאבי אנוש היא חברה בפריסה ארצית מהוותיקות והמובילות בתחום הגיוס וההשמה בישראל. זוהי חברה המייצגת 

קודם כל את העובדים ודואגת להתאים להם את המשרה המושלמת. אתגר עובדת עם שלל חברות וארגונים ומתמחה בגיוס 

בכירים, סטודנטים ואקדמאים במגוון תחומים: הנדסה, מדעי החיים, מדעי החברה ועוד. מקצועיותה של אתגר מוכרת ומוערכת 

על ידי ציבור המעסיקים במשק. על לקוחותינו נמנים: חברות טכנולוגיות ממגזרי היי-טק וקהיליית הסטארט אפים, חברות השירות 

הגדולות במדינה, חברות תעשייה, משרדי ממשלה ועוד.

משרות פנויות:
sivan.h@etgar-hr.com כלכלנים – בוגרי תואר ראשון בכלכלה – יתרון ניסיון בניהול תקציבים  •

sivan.h@etgar-hr.com מהנדסי מכונה עם ניסיון בתחום היצור  •
 sivan.h@etgar-hr.com יועצי גיוס והשמה בוגרי מדעי החברה והתנהגות  •
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קבוצת פוקס

ענב – הזדמנות 
לשינוי

קבוצת פוקס
www.dreamcard.co.il/about :אתר אינטרנט

איש קשר: ליטל עובדיה – מנהלת גיוס

leetal@fox.co.il :דוא״ל

טלפון: 526430391

כתובת: כל הארץ

מידע על החברה:
 קבוצת פוקס היא קבוצה קמעונאית בינלאומית, מונה 14 מותגים, ביניהם : פוקס, פוקס הום, אמריקן איגל,

The Children's place, MANGO, CHARLES & KEITH ועוד. 

משרות פנויות:
leetal@fox.co.il / יועצי/ות מכירה לחנויות  •

leetal@fox.co.il / מחסנאים/ות לחנויות  •
leetal@fox.co.il / עתודה ניהולית לחנויות  •

ענב – הזדמנות לשינוי
Enav.org.il :אתר אינטרנט

איש קשר: לימור שלח – מנהלת משאבי אנוש

limor@enav.org.il :דוא״ל

טלפון: 035413280

כתובת: העבודה 11 ראש העין

מידע על החברה:
עמותת ענב מפעילה מסגרות חוץ ביתיות לנוער בקצה הרצף מזה עשרים שנה. חרטנו על דגלנו לאפשר לבני הנוער הזדמנות 

לצמיחה, בחירה במסלול חיים אחר וצוהר לתקווה. אנו מאמינים שלכל נער או נערה מגיעה ההזדמנות לקבל מעטפת מקיפה 

של מענים כדי לתת את מירב הסיכויים לחזרה נכונה ובטוחה לחברה.  לכל נער נבנת תכנית אישית אשר מעצימה את יכולותיו 

וכוחותיו הפנימיים ונותנת מענה לחולשות ולפגיעות.  לאורך תקופת השהות בהוסטל מקבל הנער הזדמנות לבנות ארגז כלים 

מגוון שנותן לו את המענה הטיפולי-שיקומי.  

בני הנוער מגיעים לתקופה של 2-5 שנים לתכנית שיקום הכוללת מסלול לימודי, מסלול טיפולי ומסלול תעסוקתי.  הם עוברים את 

תכנית השלבים בה נבנה אמון וקשר בין הנער לצוות. ככל שעולה הנער בשלבים כך מקבל יותר אחריות וחופש פעולה. בסיום 

תקופת השהות בהוסטל בני הנוער מתגייסים לצבא או מתנדבים לשירות לאומי. 

ישנם כ-20 מסגרות ברחבי הארץ, כל אחת יחודית. צוות מקיף נמצא במקום 24/7 בעבודה במשמרות. כל עובד מקבל הדרכה 

והנחיה פרטנית וקבוצתית על מנת להגיע לרמה הטובה ביותר. 

משרות פנויות:
מדריך חינוכי – אנשים עם יכולת הקשבה, הכלה וסובלנות לצד הצבת גבולות וסמכות. העבודה במשמרות וכוללת סופי שבוע   •

limor@enav.org.il .ולילות
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colmex
איש קשר: אודליה – רכזת גיוס

052-4482344

odelia.barzilay@cglms.com :דוא״ל

כתובת: דרך אם מושבות 94

מידע על החברה:
קולמקס הינה חברה בינלאומית למסחר עצמאי, הקיימת 12 שנים ומספקת שירותי מסחר לאלפי סוחרים פרטיים ברחבי העולם. 

Colmex פועלת בבורסות הגדולות בעולם ומתמחה במגוון אפיקי מסחר ופועלת תחת פיקוח רשויות הרגולציה של האיחוד האירופאי.

למה לעבוד אצלנו?

יציבות תעסוקתית – אנו מאמינים כי אוירה משפחתית, נעימה ומקצועית מניעה את עובדינו להישגים, ליצירתיות ולהזדהות   .1

עם ערכי החברה והתרבות הארגונית.

פיתוח עצמי של העובדים – הכשרה מקצועית בשוק ההון ומסחר במניות.  .2

סביבת עבודה צעירה ואיכותית.  .3

משרות פנויות:
odelia.barzilay@cglms.com

Elena.Hayat@cglms.com

JobClick.co.il
www.JobClick.co.il :אתר אינטרנט

איש קשר: שחר – מנכ"ל

shahar@jobclick.co.il :דוא״ל

טלפון: 03-6962525

כתובת: נאות אפקה, תל אביב

מידע על החברה:
ג'וב קליק – הפורטל האינטרנטי המוביל בישראל לאיתור משרות ב-3 )שלושה( צעדים בלבד, בחינם ו ב-'קליק' )!(, אצל מעל 

ל-3000 מעסיקים! 

משרות פנויות:
לקוחותינו מגייסים בכל התחומים, כולל:  •

בכירים/מקצועות חופשיים	 

היי-טק/מדעים	 

אדמיניסטרציה/כללי	 

השלמת הכנסה/עבודה מהבית	 
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מחלקת נוער 
וצעירים עיריית 

גבעתיים

תנועת הצופים 
העבריים

מחלקת נוער וצעירים עיריית גבעתיים
איש קשר: טל גזית – מנהל מחלקת נוער וצעירים

Giv.noar@gmail.com :דוא״ל

טלפון: 03-6727322

כתובת: גזית 5, גבעתיים

מידע על החברה:
מחלקת נוער וצעירים בעיריית גבעתיים מחפשת מידי שנה מדריכים עבור אירועי הקיץ לבני נוער ברחבי העיר והדרכה בקייטנות 

העירוניות. העבודה הינה עבודה לתקופת הקיץ )כשלושה חודשים( עם אפשרות למתאימים להמשך עבודות אופציונאליות במערכת.

משרות פנויות:
הדרכת נוער במתחמי הקיץ של מחלקת הנוער מיועדת לאנשי חינוך אשר מעוניינים להדריך ולהפעיל מתחמי נוער עבור בני   •

הנוער של גבעתיים במהלך תקופת הקיץ. העבודה היא בין שניים לשלושה ערבים בשבוע ומסתיימת בשעות הלילה. 

ניידות – יתרון.  

קורות חיים למתאימים יש לשלוח ל- giv.noar@gmail.com. נא להוסיף כותרת – "עבודה באירועי קיץ".  

תנועת הצופים העבריים
www.zofim.org.il :אתר אינטרנט

איש קשר: אלינור מטלון – רכזת גיוס

elinor@zofim.org.il :דוא״ל

טלפון: 03-6303666

מידע על החברה:
תנועת הצופים העבריים היא תנועת הנוער הראשונה והגדולה בישראל. אשר מובילה את העשייה המרכזית של החינוך הא-

פורמאלי, מאגדת למעלה מ-80,000 בני נוער בכ-200 שבטים, תוך הובלת תרבות ציונית אקטיבית. כציר מרכזי לפעילויות בני 

נוער, תומכת התנועה בעמידה באתגרים הלאומיים בפניהם ניצבת המדינה כולה. בכל מקום בו אנו מזהים אתגר חברתי או ציוני 

אנו יוזמים פעילויות המספקות מענה חברתי מקצועי. היום אנו ממוקדים בבניית שבטים קהילתיים, בחיזוק הפריפריות, בשמירת 

הזיקה היהודית-ישראלית בתפוצות )תוכנית צופי צבר עולמי( ובשילוב אוכלוסיות מיוחדות )כגון נוער בסיכון, צופי צמי"ד וצופי 

שב"א( בהוויה הישראלית.

משרות פנויות:
jobs@zofim.org.il /רכז/ת שבט בתחום ההדרכה/ מיועד לסטודנטים ולבוגרים  •

jobs@zofim.org.il /מדריכי שכבה ומלווי הדרכת נעורים )ז-ט(/ מיועד לסטודנטים ולבוגרים  •
jobs@zofim.org.il /רכז/ת שבט בתחום הלוגיסטיקה והניהול/ מיועד לסטודנטים ולבוגרים  •
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מקאן תל אביב

הסוכנות היהודית 
– ההסתדרות 

הציונית העולמית

מקאן תל אביב
 www.mccann.co.il :אתר אינטרנט

איש קשר: גילי – רכזת מש"א

gilis@mccann.co.il :דוא״ל

כתובת: ראול ולנברג 2 רמת החייל

מידע על החברה:
מקאן תל אביב הינה קבוצת הפרסום הגדולה בישראל, וחלק מקבוצת מקאן אריקסון העולמית.

משרד הפרסום מקאן מטפל בלקוחות המובילים בארץ כגון תנובה, המשביר לצרכן אל על וכו'.

לצד פעילות משרד הפרסום פועלות גם חברות המדיה תחת הקבוצה: 

יוניברסל מקאן (UM(, חברת תכנון ורכש המדיה המובילה בישראל. החברה מתמקדת בתכנון ורכש מדיה עבור מפרסמים שונים 

בשוק הפרסום ובכלל אמצעי המדיה. 

יוניברסל מקאן דיגיטל )UMD(, חברת המדיה הדיגיטאלית, היוצרת פתרונות דיגיטאליים חדשניים ופורצי דרך המובילים לתוצאות 

עסקיות. 

Sekindo – רשת פרסום המספקת פתרונות טכנולוגיים מתקדמים לשוק פרסום האונליין. 

הסוכנות היהודית – ההסתדרות הציונית העולמית
www.shlichut.org.il :אתר אינטרנט

איש קשר: אליאב פרץ רכז צוות מרכז – גיוס ושיווק שליחים

hayechidam@wzo.org.il :דוא״ל

כתובת: קרית מוריה, העסקן 3 ירושלים

מידע על החברה:
היחידה ״שליחות ציונית חינוכית״ מוציאה בכל שנה מאות שליחים לקהילות יהודיות, קמפוסים ותנועות לחיזוק ושימור הקשר 

בין ישראל ליהדות התפוצות. השליחים יוצאים למסע של כ-שנה )או שנתיים( ועוסקים בעשייה חינוכית, הדרכתית, חברתית, 

הסברתית. השליחים מקבלים ליווי מלא בתהליך ההכשרה ולאורך השליחות, מטעם הסוכנות היהודית בארץ וממנהל מקומי ביעד 

השליחות)סופרוויזר(. תפקיד השליח הינו מגוון והעשייה כוללת תחומים רבים ובהתאם השליחות מהווה מקפצה לקריירה מקצועית. 

בשובם לארץ מצטרפים השליחים למשפחת הסוכנות היהודית ובפניהם עומדות שלל הזדמנויות להמשך התפתחותם המקצועית.

משרות פנויות:
שליחות קמפוסים – לבוגרי תואר אקדמי, בעלי ניסיון בהנחיית קבוצה, קהילה, הפקות תכנים, פעילים חברתיים ובעלי ניסיון   •

goo.gl/sdNfdZ :בחינוך והסברה לישראל. להגשת מועמדות

שליחויות לדוברי צרפתית – שליחות קהילתית לתפקידי חינוך בלתי פורמלי בלב הקהילה היהודית בצרפת. לדוברי צרפתית   •
goo.gl/mCDDtV :ובעלי רקע תורני. להגשת מועמדות

שליחות קהילתית בוגרת – לניהול קהילה, שותפים ופיתוח מערך החינוך הבלתי פורמאלי. מתאים גם לזוגות.   •
goo.gl/sdNfdZ :להגשת מועמדות  
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MANPOWER
איש קשר: שני קרמנשה – תקשורת שיווקית

 hadass@manpower.co.il :דוא״ל

טלפון: 03-5633922

כתובת: יגאל אלון 110 ת"א

מידע על החברה:
MANPOWER הינה חברה המובילה בפתרונות עבודה מתקדמים בתחום משאבי אנוש בארץ ובעולם. 

מאז שהוקמה השכילה MANPOWER לענות על צורך רחב של שוק העבודה ולשאת את דגל החדשנות, המקוריות והמובילות 

 MANPOWER העסקית. החברה מתאימה עצמה אל עולם הקריירה המשתנה ולתפיסת התעסוקה המודרנית. גודלה ועוצמתה של

בעולם, מאפשרים לחברה לפעול לחדשנות, פיתוח ושכלול שיטות העבודה בתחומי התמחותה: השמה קבועה, תעסוקה גמישה, 

.OUTSOURCING -פתרונות עבודה מתקדמים בשיטת ה

משרות פנויות:
במסגרת התפקיד מתן מענה מקצועי ואיכותי לעמיתים תוך עבודה מול ממשקים פנים ארגוניים.   •

עבודה במשרה מלאה ימים א’-ה’ ללא שישי. ישנה אפשרות למשמרות מקוצרות והתגמשות. קליטה כעובדי חברה מהיום   

הראשון!! הזדמנות מדהימה להיכנס לבית השקעות מוביל, להתפתח מקצועית, תנאים סוציאליים מעולים! 

 hadass@manpower.co.il  

חברת ביטוח מובילה היושבת בפתח תקווה מחפשת אתכם/ן!   •
במסגרת התפקיד מתן מענה מקצועי לגבי דוחות רבעוניים, כיסויי ביטוח, משיכות, ביטולים, שינויים.. העבודה במשמרות בימים   

א-ה בשעות 08:00-17:00. תנאים סוציאליים מעולים למתאימים/ות 

 hadass@manpower.co.il  

חברת אשראי מובילה, מקצועית מחפשת נציגי/ות שירות לקוחות למוקד הפיננסי.   •
במסגרת התפקיד מתן מענה מקצועי ללקוחות פרטיים בתחומי האשראי השונים. העבודה במשרה מלאה בימים א-ה   

08:15-17:00. מינימום 4 פעמים בשבוע. קליטה כעובד/ת חברה מהיום הראשון, חדר אוכל, ערבי צוות, נופש חברה ועוד.

 hadass@manpower.co.il  

MANPOWER

תכנית 'צוערים 
לשירות המדינה'

תכנית 'צוערים לשירות המדינה'
tzoarim.gov.il :אתר אינטרנט

איש קשר: יוליה גליקמן א. – שיווק אגף צוערים לשירות המדינה

tzoarim@mail.gov.il :דוא״ל

טלפון: 02-6705133

מידע על החברה:
'צוערים לשירות המדינה' היא תכנית מצוינות שתכליתה להכשיר ולקדם עתודה ניהולית נושאת שינוי בשירות המדינה. תכנית 

ייחודית וחדשנית זו חותרת לעצב עתודה ניהולית איכותית, ערכית ובעלת מחויבות עמוקה לצורכי המדינה ותושביה. 

התכנית נמשכת שש שנים והיא כוללת לימודי תואר שני מורחב במדיניות ציבורית לצד תכנית הכשרה אינטנסיבית ומעמיקה, 

השמה בצמתי השפעה מערכתיים במשרדי הממשלה ויחידות הסמך הממשלתיות השונות. זאת במטרה להשתלב לאחר מכן 

בתפקידי מפתח בשירות המדינה, ולהשפיע מבפנים.

משרות פנויות:
צוער בשירות המדינה / מיועדת לבוגרי כלל הדיסציפלינות   •
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בית מיחא הראשון מיסודו של ד"ר עזרא קורין
www.beitmicha.org.il :אתר אינטרנט

איש קשר: מיטל דורי – מנהלת משאבי אנוש

meital@michata.org.il :דוא״ל

טלפון: 03-6994777

כתובת: רדינג 23 תל אביב

מידע על החברה:
מרכז רב תחומי לילדים לקויי שמיעה לגיל הרך. מטרת הארגון: 

טיפול, חינוך ושיקום ילדים חרשים ולקויי שמיעה על-ידי הקניית מיומנויות תקשורתיות, קוגניטיביות וחברתיות, שפה ודיבור, 

שיקום שמיעתי והקניית כלים לשילובם במערכת החינוך ובחברה השומעת. סל הטיפול לילדים בגילאי לידה עד שלוש שנים הינו:

אודיאולוגיה 	 

טיפולים בדיבור 	 

ריפוי בעיסוק ופיזיותרפיה	 

מעון יום שיקומי )חינוך מיוחד לגיל הרך וסייע/ות(	 

שרות סוציאלי – מידע ותמיכה למשפחה בטיפול בילד ועזרה מול הממסד.	 

משרות פנויות:
גננ/ת חינוך מיוחד – מוכר לסטאג' לילדי הגיל הרך )לידה עד גיל 3( למעון בת"א ובכפר קאסם   •

קו"ח למייל:  meital@michata.org.ilאו לפקס 03-6996821  

מרפא/ה בעיסוק – התפקיד כולל אבחון, טיפול ובניית תכניות טיפול פרטניות וקבוצתיות. דרוש ניסיון.   •
קו"ח למייל: meital@michata.org.il או לפקס: 03-6996821  

סייע/ת חינוכי/ת למעון יום שיקומי לילדים לקויי שמיעה בגיל הרך )לידה עד גיל 3( למשרה מלאה או חלקית ברמת אביב.  •
קו"ח למייל  meital@michata.org.ilאו לפקס 03-6996821  

חותם

בית מיחא הראשון 
מיסודו של ד"ר 

עזרא קורין

חותם 
www.tfi.org.il :אתר אינטרנט

איש קשר: איה מגל – רכזת גיוס אזור תל אביב

tfitau@gmail.com :דוא״ל

טלפון: 052-7022936

מידע על החברה:
זה הזמן להטביע חותם! חותם היא תכנית שמטרתה להביא לצמצום הפערים החברתיים בישראל באמצעות יצירת קהילה של 

אנשי חינוך ומעשה הפועלים בשדה החינוך. התכנית מכשירה ומפתחת צעירים איכותיים, בעלי מודעות חברתית וכישורי מנהיגות, 

להיות מורים ולפעול בפריפריה החברתית והגיאוגרפית, כדי להתמודד עם אתגר אי-שוויון ההזדמנויות בחינוך. התכנית מעניקה 

למשתתפים הכשרה ייחודית להוראה, משבצת אותם בבתי הספר, מלווה אותם לאורך תקופת ההוראה ובהמשך דרכם המקצועית. 

אם אתם אקדמאים איכותיים בעלי חזון ומוטיבציה, הרוצים לתרום ליצירת שינוי אמיתי בשדה החינוך בישראל, מקומכם עמנו! 

הצטרפו ל-520 החותמיסטים שכבר מטביעים חותם.
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רב תחומי

רשת מלונות דן

AMPM

AMPM
jobs@ampm.co.il :אתר אינטרנט

איש קשר: מיטל – מנהלת גיוס

meitalew@ampm.co.il :דוא״ל

טלפון: 0545438181 036274734

כתובת: ידידיה פרנקל 15 ת"א

מידע על החברה:
רשת AMPM סופרמרקטים באזור המרכז-ת"א, הוד השרון, הרצליה, נ"צ, בת ים, ראשל"צ, אנחנו עובדים 24/7 עבודה במשמרות 

אפשר גם שישי ושבת. העבודה הינה במשמרות, 7:30-15:30 15:30-23:30 23:30-07:30  יש אופציה לתת מס' משמרות 

מועט, העבודה היא תפקיד של קופה וסדרנות. עבודה מסודרת אנחנו קולטים החל מהיום הראשון נותנים תנאים סוציאליים 

מלאים, יש אופציה לתת מס' מועט של משמרות ולעבוד שישי שבת.  אנחנו מאד גמישים עם המשמרות שועות העבודה שלנו.

הזמינות לעבודה היא מידית. התהליך הוא קצר ראיון ותחילת עבודה-הכשרה על חשבוננו.

משרות פנויות:
עתודה ניהולית לסגנים/ות או מנהלים/ות – לרשת am:pm ד  •

עובדים/ות כללים/יות – קופה וסדרנות – סניפי PM:AM  דרושים/ות עובדים/ות למשמרות לילה ו/או סופ"ש.  •
אחמשים/יות – אם יש לך ניסיון בניהול משמרת מקומך איתנו!  •

רשת מלונות דן
www.danhotels.co.il :אתר אינטרנט

איש קשר: ענבל וינטר – רכזת גיוס

Inbal.vinter@danhotels.com :דוא״ל

טלפון: 03-5190114

כתובת: יחזקאל קויפמן 10, תל אביב

מידע על החברה:
רשת מלונות דן היא הרשת הוותיקה והיוקרתית ביותר בישראל. הרשת כוללת 13 מלונות, הנחשבים לשם דבר בתעשיית התיירות 

במדינה. אף שכל מלון ברשת דן שומר על אופי וסגנון ייחודי, כולם כאחד מקפידים על אותה מחויבות לשלמות המאפיינת את 

מלונות דן, מחויבות אשר הפכה את הרשת למובילה בישראל.

רשת מלונות דן מנהלת ומפעילה חמישה טרקלינים עסקיים ללקוחות VIP בנמל התעופה בן גוריון, בשיתוף עם חברות עסקיות 

אחרות. הרשת מחזיקה ומנהלת גם את "מגדל המלך דוד" בתל אביב, הכולל דירות ושטחי מסחר, ומחזיקה בשליש מהמרכז 

המסחרי קניון פנורמה בחיפה. רשת מלונות דן מפעילה שני בתי ספר ללימוד מקצועות המלונאות ולקולינריה גבוהה, דן גורמה 

בתל אביב )במיזם משותף עם אורט ישראל( ודן גורמה בחיפה. בנוסף רשת מלונות דן היא גם החברה האם של חברת הקייטרינג 

"עידית" המספקת בין היתר שירותי הסעדה לצבא ההגנה לישראל.

משרות פנויות:
 Inbal.vinter@danhotels.com  .פקיד קבלה – קבלת אורחים ומתן מענה פרונטלי וטלפוני  •

Inbal.vinter@danhotels.com  .קב"ט – שירות טלפוני. עבודה במשמרות  •
Inbal.vinter@danhotels.com  .אחראי מסעדות – ניוד וניהול צוות מלצרים  •
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אמנויות, מדעי הרוח וחינוך

רשת החינוך 
אנקורי

דיאדה

דיאדה
www.dyada.co.il :אתר אינטרנט

איש קשר: יעל – מנהלת שיווק

yaelg@dyada.co.il :דוא״ל

טלפון: 052-8361079

כתובת: כ"ג יורדי הסירה 1 ת"א

מידע על החברה:
מרכז להורים ולילדים המציע סדנאות, קורסים, פעילויות וחנויות.

משרות פנויות:
yaelg@dyada.co.il נציג/ת מכירות לצוות הפעילויות לשלוח קו"ח ליעל  •

רשת החינוך אנקורי
www.ankori.co.il :אתר אינטרנט

איש קשר: שירלי – אחראית משאבי אנוש

morim@ankori.co.il :דוא״ל

טלפון: 03-6803227

כתובת: תל אביב

מידע על החברה:
רשת החינוך אנקורי הוקמה לפני למעלה מ-67 שנה על ידי חנוך שפרלינג אנקורי בסלון ביתו ברחוב בן יהודה בתל אביב. בשנות 

ה-90 הפכה אנקורי לרשת תיכונים אינטרניים בפיקוח ובהכרה של משרד החינוך. 

כיום הרשת מבצעת גם פרויקטים ציבוריים כגון הפעלת החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי של שירות בתי הסוהר ואת מרכזי הבחינות 

בתיאוריה עבור משרד התחבורה.  

עם השנים הפכה רשת החינוך אנקורי לאבן שואבת למורים מצוינים עם כישורים מגוונים ופוטנציאל מנהיגות. אנחנו מלווים 

עשרות אלפי תלמידים מהתיכון ועד לשערי האקדמיה, כותבים ספרים, מפתחים מיזמים ומתפרסים לתחומי חינוך והשכלה חדשים 

ברחבי הארץ.

משרות פנויות:
מומחי הוראה לבתי ספר תיכוניים בכל מקצועות הלימוד  •





גם תעודת סטודנט/ית 
וגם כרטיס אשראי 

הטבות מועדון מולטי עזריאלי
 • עד 10% הנחה ברשתות נבחרות בקניוני

עזריאלי, כולל כפל מבצעים והנחות
• עד 10% הנחה בחניונים בקניוני עזריאלי

 • הנחה בתדלוק בתחנות
נבחרות של  

הטבות בקמפוס
 הטבות קבועות

וייחודיות בבתי עסק 
בקמפוס

פטור מלא מעמלת
דמי כרטיס

 מתנת הצטרפות
בשווי עד 110 ₪ לבחירה
 • 90 ₪ לשימוש באפליקציית

החניה והחניונים 
 • כרטיס GiftCard לשימוש

 ברשתות מובילות

לאוכלוסיות זכאיות בלבד • פנגו+: חניה חינם למחנים באמצעות אפליקציית פנגו+ בחניות ובחניונים המשתתפים בשירות עד לסכום של 
90 ₪ בלבד • הצטרפות למבצע עד ליום 30.06.2016 • המבצע בתוקף עד ליום 31.07.2016 • ההטבה ניתנת למימוש החל מהחודש 
העוקב לחודש הרישום • המבצע ניתן למימוש אך ורק על ידי מספר הטלפון שנמסר על ידי המנוי ורק בגין הרכב אשר המנוי מסר 
את מספרו • באחריות המנוי למסור את הפרטים הנכונים לשם קבלת ההטבה • בתום המבצע, או לאחר מימוש מלוא ההטבה, בכל 
מקרה של הפעלת חניה בכחול לבן או חניה בחניונים, יחוייב חשבונו הפרטי של המנוי בפנגו+ • GiftCard: שווי המתנה הינה 110 ₪ 
• תוקף ההצטרפות למתנה 30.10.2016 • כרטיס זה אינו כרטיס חיוב כהגדרתו ב"חוק כרטיס חיוב" התשמ"ו 1986 • אין החזר כספי 
 בגין אובדן/גניבה/אי שימוש • הכרטיס יכובד ויתופעל התאם לתנאים ולמגבלות המופיעים באתר "נופשונית", כחלק בלתי נפרד ממנו
 • פרטים נוספים באתר: www.tau-club.co.il • הכרטיס בתוקף עד ה- 01.01.2019 • המוצרים והשירותים באחריות בית העסק בלבד

• מועדון TAU ו/או לאומי קארד רשאיות להפסיק/לשנות את המבצע בכל עת וללא הודעה מוקדמת

הטבות בבתי עסק 
ברחבי תל אביב

הנחות קבועות וייעודיות 
במסעדות, בתי קפה, 

ברים ופאבים

 עולם ההטבות
של לאומי קארד

 הטבות 1+1 על ארוחות בוקר,
סרטים, הצגות ואטרקציות

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב



המרכז לפיתוח קריירה

יריד התעסוקה ה־36 
באוניברסיטת תל אביב

    career@tau.ac.il :טל': 03-6409695   דוא״ל
 career.tau.ac.il :אתר המרכז

"המרכז לפיתוח קריירה"   

המרכז לפיתוח קריירה
דקאנט הסטודנטים ע״ש רות ואלן זיגלר

אוניברסיטת תל אביב

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב
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