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קמפוס אשדוד
מתחם ז'בוטינסקי

בין השעות 14:00-11:00

קמפוס באר שבע
לובי בניין קציר
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סטודנטים ובוגרים יקרים
 

SCE מברכת אתכם על השתתפותכם ביריד התעסוקה השנתי של המכללה. כמדיניות ותפישת עולם, 
המכללה רואה חשיבות רבה בשיתוף פעולה ופיתוח מערכת יחסים עם החברות המובילות בתעשייה.

זו השנה ה - 12 שחברות מהמרכז והדרום משתתפות בירידי התעסוקה השנתיים במכללה. השתתפות 
החברות ביריד התעסוקה מהווה עדות נוספת  לאיכותם של בוגרי המכללה ולתרומתם למשק הישראלי 

בכלל, ובדרום בפרט. 
במסגרת השירותים הרבים אותם מציע צוות דיקנאט הסטודנטים, פועל מרכז לפיתוח קריירה במטרה 
לסייע לסטודנטים ולבוגרי המכללה לתכנן את עתידם המקצועי ולהשתלב במקומות עבודה עוד במהלך 

לימודיהם, ולאחריהם בכל שלבי הקריירה שלהם. 
מצב הכלכלה בישראל ובעולם מהווה גורם משפיע על אופן גיוס העובדים, ומטבע הדברים הוא דינמי 
ומשתנה.  על כן הסטודנטים והבוגרים נדרשים להתכונן באופן המיטבי לתהליך חיפוש עבודה ההולמת 

את הידע ההנדסי אותו רכשו במהלך לימודיהם במכללה.
בעולם  בהשתלבותכם  הצלחה  לכם  מאחלים  קריירה  לפיתוח  והמרכז  הסטודנטים  דיקנאט  צוות 

התעסוקה.

זכרו אנחנו פה בשבילכם כדי לסייע לכם!
 

בברכה,
משה קרוצ'י, דיקן הסטודנטים                                              יפה דניאלי, ראש המרכז לפיתוח קריירה

רשימת חברות המשתתפות ביריד

קמפוס אשדודקמפוס באר שבע

• אלתא	
• כימיקלים•לישראל	
• אסם	
• הקריה•למחקר•	

גרעיני
• 	 Retronix Ltd
• קבוצת•ברן	
• רכבת•ישראל	
• עשת•הנדסה	
• 	 BTG
• סודה•סטרים	
• סוגת	
• קמהדע	
• נירלט	
• רבל	
• לודן	
• נטפים	
• אלקטרה	
• חיל•האוויר-בינוי	
• אפקון	
• אפשטיין	

• אלתא	
• רכבת•ישראל	
• HILTI•ישראל	
• 	HPindigo 
• 	Retronix Ltd 
• 	   Qualitest
• אלקטרה	
• 	Rayzoneg
• מקסימה	
• 	Real time
• 	  Ness
• חיל•האוויר••••	
• אקוליין•ביודיזל	
• אסם	
• קבוצת•אורון•	
• א.•מסילתי	
• טבע•••••••	

• מהוד	
• וישיי	
• 	   Western Digital
• קבוצת•שיא-איטם	
• נגב•אנרגיה	
• קבוצת•אורון••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
• מרכז•סייבר	
• סלינה	
• חבר	
• 	CivilEng
• 	ORS
• דנאל	
• אתגר	
• מנפאואר	
• 	Real time
• לשכת•התעסוקה•	
• סטרטאפ-מרכז•	

לצעירים

• קבוצת•נישה•	
• מנפאואר	
• דנאל	
• אתגר	
• לשכת•	

תעסוקה
• כיוונים	
• מרכז•סייבר	
• א.הנדל	
• מקורות	
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סיימתם לימודים ואתם מחפשים עבודה 
שתהלום את התואר שרכשתם?

ההזדמנויות  את  למקסם  עליכם  ולכן  עבודה  המחפשים  היחידים  אינכם 
העומדות בפניכם למציאת תעסוקה 

המרכז•לפיתוח•קריירה•במכללה•מציע•מגוון•שירותים•לסטודנטים•ולבוגרי•המכללה:
סדנאות הכשרה לפיתוח קריירה -•המרכז•מקיים•סדנאות•לתכנון•קריירה•בהנחיית•אנשי•מקצוע•
בתחום•ייעוץ•הקריירה.•הכלים•הנלמדים•בסדנה•מאפשרים•לכל•משתתף•לסגל•דפוסי•חשיבה,•פעולה•
ואינטראקציה•עם•עולם•ההשכלה•והעבודה,•שיגדילו•את•סיכויי•ההצלחה•ויסייעו•להם•להגיע•למסלול•

הקריירה•המתאים•ביותר•בעבורם.•

קורס קריירה -•המכללה•מציעה•זו•השנה•השנייה•קורס•קריירה•–•קורס•בחירה•כללי•המזכה•בשתי•
נקודות•זכות.•הקורס•מקנה•לסטודנטים•ידע,•גישה•וכלים•מעשיים•החיוניים•לפיתוח•קריירה•בתחום•

ההנדסה•במאה•ה-21.•

ייעוץ אישי בתכנון קריירה, כתיבת קורות חיים והכנה לראיונות עבודה -•סיוע•וייעוץ•בהכוונה•
אישית•בכתיבת•קורות•חיים•והכנה•לקראת•ראיונות•עבודה.•הסיוע•ניתן•לסטודנטים•במהלך•הלימודים•

ולבוגרים•לאורך•כל•שלבי•הקריירה.

ולבוגרים• -•הסדנא•מאפשרת•לסטודנטים• סדנאות הכנה לדינמיקה קבוצתית במרכז הערכה 
להתנסות•בדינמיקה•קבוצתית•ולשפר•את•תפקודם•בה.•

סדנאות למיתוג אישי וחיפוש עבודה ברשתות חברתיות -•היכרות•עם•מנוע•החיפוש•לאיתור•
 LinkedIn•-מגייסים•ואנשי•קשר•בארגונים•וכיצד•ליצור•איתם•קשר.•שימוש•בקבוצות•ובעמודי•חברה•ב

ו-•Facebook•לאיתור•משרות•ובניית•נוכחות•אפקטיבית•ברשתות.••

פרסום משרות -•חדש••במכללה•-•מערכת•לניהול•משרות•sce.wanted.co.il.•במטרה•לתת•מענה•
והן•לסטודנטים/בוגרים•רכשה•המכללה•מערכת•לניהול•משרות• חדשני,•איכותי•ומקצועי•למעסיקים•

שפותחה•ותוכננה•במיוחד••למרכזי•הקריירה•במוסדות•האקדמיים.

ירידי תעסוקה -•המרכז•מקיים•בכל•שנה•ירידי•תעסוקה•בשני•הקמפוסים•של•המכללה•בהן•חברות•
מובילות•במשק•הישראלי•מציגות•את•אפשרויות•התעסוקה•בעבור•סטודנטים•ולבוגרים.•

המרכז לפיתוח קריירה - דיקנאט הסטודנטים
קמפוס באר שבע

yafad@sce.ac.il•:טלפון:•08-6475750••|••מייל
קמפוס אשדוד

noasa2@sce.ac.il•:טלפון:•08-8519362••|••מייל
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Ness הינה חברת שירותיIT  מהמובילות בישראל. לנס מעל ל- 3000 עובדים ולמעלה מ- 500 לקוחות 
מכלל מגזרי התעשיה. 

העובדים  מהיר.  בקצב  הצומחת  ויציבה,  גדולה  בחברה  עבודה  של  מהיתרונות  ליהנות  תוכל/י  בנס 
של  רחב  במגוון  בשוק,  והחדשניים  המתקדמים  מהמעניינים,  בפרויקטים  מעורבים  שלנו  והעובדות 
תפקידים בתחומי פיתוח ושילוב מערכות, DevOps, בדיקות והבטחת איכות, הדרכה והטמעה, תמיכה, 

רשתות ותשתיות, יישום ועוד.

אנו מזמינים אותך להצטרף אלינו!

בקרו אותנו ברשתות החברתיות <<

פייסבוק - 'משרות בנס'

 Ness Technologies | לינקדאין: נס טכנולוגיות

מדוע כדאי לעבוד בכיל?

כחברה גלובלית מאוחדת, כיל משתמשת בסל המוצרים שלה, בידע ובכישרונות הייחודיים של עובדיה, 
בגודלה ובפריסתה הגיאוגרפית כדי לייצר עבור עובדים אלה סביבה מאתגרת, חדשנית ושיתופית.

צוות, מעוררת השראה  יוצרת תרבות של עבודת   - - לשרת את צורכי האנושות  משימתנו המשותפת 
למנהיגות ומעצימה את העובדים.

ומציעה מגוון מסלולי קריירה  והאישי כאחד,  כיל מחפשת אנשים השואפים לצמוח במישור המקצועי 
המובילים את אנשי החברה לחוויות והזדמנויות ייחודיות.

מחמיר,  אתיקה  קוד  על  מקפידה  היא  אחרים.  עניין  ובעלי  ספקיה  לקוחותיה,  כלפי  מחויבת  גם  כיל 
ופועלת תחת אסטרטגיה מחייבת של קיימות, הכוללת מחוייבות לשמירה על הסביבה, תמיכה בקהילות 
ולכלל  לספקים  ללקוחות,  העובדים,  לכלל  ומחויבות  עובדינו,  מגיעים  ומהן  בקרבן  פועלים  שמפעלינו 

מחזיקי העניין של החברה.

www.icl-group.com
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חברת HP Indigo מובילת עולם בשוק הדפוס הדיגטלי. החברה הוקמה בשנת 1977 במטרה לפתח 
הפיתוח,  מרכזי   .  HP חברת  ידי  על   2002 בשנת  נרכשה  אינדיגו  הדפוס.  לשוק  חדשניים  פתרונות 
וקרית  ציונה  וממוקמים באתר נס  HP Indigo  פועלים מישראל  והניהול העסקי של  הייצור, השיווק 
גת. החברה מעסיקה בארץ מעל 2500 עובדים מעולמות תוכן שונים; הנדסת מכונות, פיזיקה, כימיה, 
תוכנה, אלקטרוניקה, תעשייה וניהול ועוד. לקוחותיה של HP Indigo עומדים בחזית מהפכת הדפוס 
הדיגיטלית, אשר מאפשרת הדפסת מגוון רחב של מוצרים באיכות גבוהה, בלוח זמנים מהיר תוך התאמת 
לוחות  כרטיסים,  פוסטרים,  חוברות,  ספרים,  מפיקים  לקוחותיה  אמת.  בזמן  משתנה  לתוכן  ההדפסה 

שנה, אלבומים, מדבקות, אריזות גמישות ועוד

אנחנו מגייסים

המחשב,  מדעי  תוכנה,  מהנדסי  כימאים,  פיסיקאים,  מערכות,  מהנדסי  מכונות,  מהנדסי 
מהנדסי כימיה, מהנדסי תעשיה וניהול, אנשי שיווק ומכירות, בוגרי מנהל עסקים וכלכלה.

לתפקידים מאתגרים בתחומי מחקר ופיתוח, הנדסה, שירות, שיווק, מכירות ומיחשוב של מוצרי דפוס. עם 
הזדמנות להשתלבות בצוותי תכנון ופיתוח, מערכות מולטי דיספלינאריות בתחומים מגוונים. לתפקידים 

הדורשים כישורים של יצירתיות ויכולת הובלה.

/http://www.hpindigo.co.il

חברת רכבת ישראל בע”מ מובילה מהפכה במערכת התחבורה בישראל.

החברה מיישמת תכנית פיתוח מקיפה אשר הפכה אותה לחברת תשתיות התחבורה הגדולה בישראל 
ואשר מציגה את הצמיחה המהירה ביותר. 

הרכבת מעסיקה עובדים ממקצועות ומתחומי התמחות מגוונים: הנדסת חשמל, הנדסת מכונות, הנדסה 
אזרחית, הנדסת מסילות ברזל, כלכלה, משפטים ,מדעי החברה, מנהל עסקים ועוד.

חשמול הרכבת והקמת תשתיות מהמתקדמות בעולם נעשה בשיתוף עם צוותי עבודה בינלאומיים, ניהול 
מהאתגרים  חלק  הם  לפועל  והוצאתם  עתידיים  פרויקטים  תכנון  ותקשורת,  תשתית  פרויקטי  והובלת 

הצפויים למהנדסים/ות שלנו בשנים הקרובות.

www.rail.co.il
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סאנדיסק, מקבוצת ,Western Digital הינה חברה גלובאלית מובילה בפתרונות מבוססי אחסון 
ומספקת מוצרים אמינים  פלאש. מזה למעלה מ-25 שנה סאנדיסק מרחיבה את אפשרויות האחסון 

וחדשניים ששינו את תעשיית האלקטרוניקה.

ומשולבים  בעולם;  הגדולים   Data Centers מה-  כמה  בלב  כיום  נמצאים  סאנדיסק  של  הפתרונות 
חנויות  אלפי  במאות  כיום  זמינים  סאנדיסק  של  הצריכה  מוצרי  ומחשבים.  טאבלטים  בסמארטפונים, 
ברחבי העולם. סאנדיסק מעסיקה בישראל כ-800 עובדים ומשרדיה ממוקמים בשלושה אתרים: כפר 

סבא, עומר ותפן.

/https://www.sandisk.com

נגב אנרגיה נגב אנרגיה היא חברה ייעודית שהוקמה לצורך בניית תחנת כוח תרמו-סולארית בהיקף 
עם  ותפעול  מימון הקמה  לתכנון,  זיכיון  מוקם במסגרת הסכם  באשלים. הפרויקט  מגהוואט   121 של 
זכיית החברה במכרז שפרסמה המדינה. התחנה מופעלת עם  ישראל. ההסכם נחתם לאחר  מדינת 

הסכם מול ממשלת ישראל וחברת חשמל ל-25 שנים.

.MV 121 -עלות הקמת התחנה 4 מיליארד ₪ , גודלה כ-4000 דונם ותייצר חשמל כ

התחנה תתופעל ותתוחזק באמצעות חברה ייעודית שהוקמה לצורך כך, המוחזקת על ידי חברת שיכון 
ובינוי אנרגיה מתחדשת )50%(, קרן נוי )40%( וחברת TSK הספרדית )10%(.

צוות התחנה יכלול כ-66 עובדים.

ישראל משופע בקרינת שמש טבעית. קרינת  אזור רמת הנגב במדינת   - ייצור חשמל בתחנת הכוח  
השמש נקלטת בשדה הסולארי על ידי אלפי מראות פרבוליות הנתמכות על ידי מבני מתכת. 

מיוחדים  לצינורות  הקרינה  את  וירכזו  השמש  מהלך  אחר  ייחודיות  מראות   454,832 יעקבו  יום  מדי 
הזורם  התרמי  השמן  את  המחממת  הקרינה,  את  קולטים  אלה  צינורות  הפרבולה.  במוקד  הנמצאים 

דרכם לטמפרטורה המגיעה ל-390 מעלות צלזיוס. 

החום מועבר למים באמצעות מחליפי חום. המים הופכים לקיטור והקיטור בתורו מניע טורבינה להפקת 
חשמל. טכנולגיית השוקת הפרבולית - תחנת הכוח התרמו-סולארית באשלים מבוססת על טכנולוגיית 

CSP – Concentrated Solar Power, הפועלת בשיטת השוקת הפרבולית.

http://www.negevenergy.co.il
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כוללת את החטיבה  אסם הינה חברת האם המאגדת בתוכה את קבוצת חברות אסם. קבוצת אסם 
הקולינרית, חטיבת מאפה ומשקאות, חטיבת החטיפים ודגני הבוקר, טבעול, סלטי צבר, גלידות נסטלה, 

בית השיטה, בונז'ור ומטרנה.  הקבוצה מונה כ- 4700 עובדים. 

אסם הינה בבעלות נסטלה- חברת המזון הרב לאומית הגדולה בעולם.

של  עולם  וקידמה,  טכנולוגיה  של  עולם  ומיומנויות,  ידע  של  עולם  עובדיה  בפני  פותחת  אסם  קבוצת 
היכרויות חדשות ובעיקר – עולם של אפשרויות.

לכל  הבסיס  את  מהווים  ועובדיה  הבלתי מתפשרת  והאיכות  המצוינות  נס  את  דגלה  על  אסם חרטה 
פעילות, המפתח לכל יעד והמרכיב החשוב ביותר בכל משימה. 

מאחורי כל מוצר ומוצר, עומדים אנשים מקצועיים, בעלי ניסיון, ובעיקר בעלי להט פנימי, אמונה וחדוות 
יצירה. 

יכולתו  את  למצות  עובד  מכל  הדורשת  ארגונית,  תרבות  אסם  בקבוצת  הוטמעה  האחרונות  בשנים 
וכישוריו. תרבות הרואה בחברה ארגון היכול להשתנות על-פי תנאי השוק, הרואה בקבוצה ארגון לומד, 

גמיש, ממוקד ומצטיין. 

הנדסת  מכונות,  הנדסת  בתחום  השנה  שמסיימים  סטודנטים  או  בוגרים  יעד:  קהל 
ביוטכנולוגיה, הנדסת כימיה, הנדסת מזון, הנדסה תעשיה וניהול, מנהל עסקים התמחות 

בשיווק, כלכלה. 

/https://www.osem.co.il/contact-service-center/jobs

מורכבים  פרויקטים  בניהול  בישראל, מתמחה  והגדולות שבחברות ההנדסה  מהוותיקות  ישראל  ברן 
ובפיקוח על ביצוע בתחומי התכנון, התשתיות והבנייה השונים.

לברן ישראל משרדים ברחבי הארץ: בצפון- נשר, מרכז-בית דגן, דרום-עומר. 

על  פיקוח  בעבודות  רב  ניסיון  בעלת  והנה  בישראל,  הלאומיים  הפרויקטים  במרבית  מעורבת  החברה 
2000, פרויקט תשתית בתחום  2000, פרויקט נתב"ג  פרויקטים כדוגמת: פרויקט נמל היובל אשדוד 

הרכבות ועוד פרויקטים רבים גם בתחום תשתיות זורמות בתחומי המים, הנפט והגז.

ייחודה ויתרונה של ברן ישראל הוא בהעמדת צוות מהנדסים אורגני מתחומים שונים לכל פרויקט. צוות 
המהנדסים והעובדים בברן ישראל בעל ניסיון רב.

/http://www.barangroup.com
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הגדולות  מכניות  בתחום המערכות האלקטרו  הקיימים  לכל הצרכים  נותנת מענה  אלקטרה בע"מ 
ופרויקטי הבנייה והתשתיות, תחת קורת גג אחת. 

שלב  לכל  נוגעים  אשר  עד טפחות,  מקיפים מהמסד  מציעה פתרונות  אלקטרה  של  קבוצת החברות 
והיבט של פרויקט נדל"ן. 

ומובילה את העיצוב, התכנון  אלקטרה ממלאת תפקיד של קבלן ראשי במגזר הפרטי והציבור כאחד, 
והבנייה של כמה מהפרויקטים הבולטים ביותר שנבנים בישראל: פרויקטים למגורים ואתרים תעשייתיים, 

מבני היי טק ושירותים, בתי חולים, פרויקטים של תשתיות תעבורה לאומית ועוד.

www.electra.co.il

jobs2@electra.co.il :למשלוח קורות חיים

קבוצת אורון פועלת ומובילה במגוון תחומי ההנדסה האזרחית: קבלנות, תעשייה, ייזום וזכיינות בישראל. 
בשנת 2015 הקבוצה הונפקה לציבור, ומניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

קרקעיות,  תת  ותשתיות  כבישים  כגון:  והסלילה,  הבנייה  בתחום  כולל  מענה  מספקת  הקבלנות:  חט' 
גשרים, מגורים ומבני ציבור, מרכזים מסחריים ולוגיסטיים וכד'.

חט' התעשייה: פועלת בשלושה תחומים עיקריים: 
 1. מחצבה - המספקת מגוון חומרי גלם לייצור תערובות בטון ואספלט.

 2. מפעלי בטון - שלושה מפעלי בטון המציעים מגוון גדול של כל סוגי הבטון המוכן. 
3. מפעל אספלט - חדשני ובעל יכולת אספקה רציפה של מוצרי אספלט.

חט' הייזום: מתמחה בייזום, תכנון, הקמה, שיווק ומכירה של דירות בבנייה רוויה ובתים צמודי קרקע, 
בפרויקטים למגורים ברחבי הארץ. 

זכיינות: אורון פעילה בתחום מכרזי הזכיינות BOT \ PFI ומשתתפת במסגרת שותפויות שונות במכרזים 
המובילים בתחום. 

 ISO, 14001 ,ISO 18001 9001 :כמו כן, אורון מחזיקה בשורת תקנים ישראליים ובינלאומיים

קהל יעד: סטודנטים לתואר ראשון / שני ובוגרים בתחומים: הנדסה אזרחית, הנדסה תעשייה 
וניהול והנדסת תוכנה.

 jobs@oron-group.co.il    |    http://www.oron-group.co.il :דוא"ל למשלוח קו"ח
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שעשו  בישראל  הראשונות  החברות  אחת  היא   )"BTG"( בע"מ  )ישראל(  כללית  ביו-טכנולוגיה 
שימוש בטכנולוגיות של הנדסה גנטית. החברה נוסדה בשנת 1980 ע"י פרופ' חיים אביב ממכון ויצמן 
בתמיכת פרד אדלר, משקיע אמריקני. השילוב של ידע ישראלי עם השקעה אמריקנית אפשר לחברה 

לאחד את מאמצי הפיתוח, הייצור, הרישום והשיווק תחת קורת גג אחת.

צוות החברה פיתח מאז מגוון מוצרים רפואיים )תרופות ואביזרים רפואיים( המשווקים בהצלחה ביותר 
מ-40 מדינות בעולם.

מאז יולי BTG ,2005 הינה חברה בת של חברת Ferring השוויצרית. ומפעל הייצור החדשני בבאר-
טוביה עומד בתקני GMP ומאושר על-ידי ה-FDA, EMEA ורשויות אחרות מרחבי תבל.   בנוסף, מרכז 

הפתוח הביוטכנולוגי של חברת האם נימצא באתר החברה בארץ.

/http://www.btgil.com/work-at-btg

מהמעלה  לאומית  חשיבות  בעל  טכנולוגי  מדעי  ארגון  הנו  )הקמ"ג(  נגב  גרעיני-  למחקר  הקריה 
הראשונה העוסק במגוון רחב של תחומים ייחודיים בחזית הידע העולמי.

הקמ"ג מובילה את המחקר והעיסוק בנושאי הגרעין המתקדמים ביותר ומאפשרת שילוב בין מחקר מדעי 
ומימוש טכנולוגי-הנדסי ברמה גבוהה.

הארגון מאפשר אופק התפתחות מקצועי ואישי לטווח ארוך.

ביצוע  וכן  ובחו"ל  גבוהים במוסדות הלימודים המובילים בארץ  יציאה ללימודים  למצטיינים מתאפשרת 
מחקרים בעלי אופי אקדמי התואמים את צרכי הארגון תוך שיתוף פעולה עם מוסדות המחקר המובילים 

בארץ ובעולם.

בשנים האחרונות ישנה התפתחות עצומה בנגב בכל התחומים ואנו מזמינים אתכם להצטרף לשורותינו 
ולקחת חלק בעשייה ציונית משמעותית.

אנו מעוניינים לגייס בוגרי תואר ראשון בתחומי הנדסת מכונות, כימיה, חשמל ובעלי תארים 
מתקדמים בתחומי הפיזיקה, כימיה, מכונות וחומרים.

cv@nrcn.org.il
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חברת עשת הנדסה הוקמה לפני למעלה משלושה עשורים ע"י אינג' דורון עוז.

החברה כוללת ארבע חטיבות:

1. חטיבת תכנון קונסטרוקציות- תכנון ופיקוח עליון למבנים פרטיים, מבני ציבור ומבני תעשייה. תכנון 
קונסטרוקציות בטון, פלדה ועץ.

2. חטיבת תכנון כבישים- תכנון צמתים, מעגלי תנועה, כבישים ודרכים עירוניות ובין עירוניות

3. חטיבת שירותים הנדסיים- החטיבה נותנת שירותי הנדסה לתעשייה במגוון תחומי ההנדסה-  בניין, 
מכונות, חשמל, כימיה, תעשיה וניהול.

4.חטיבת פרויקטים בין לאומיים- החטיבה מתכננת ומבצעת פרויקטים גדולים ומורכבים בשת"פ עם 
גופים גלובליים.

www.eshet-eng.co.il

אלתא היא אחת מיצרניות מערכות האלקטרוניקה הצבאיות המובילות בעולם בכל מגוון התחומים בהם 
היא פועלת. 

וביבשה, תוך שילוב של הון  אלתא מפתחת היום את מערכות העתיד בכל הזירות: בחלל, באוויר, בים 
אנושי, טכנולוגיות מתקדמות, ידע וניסיון מבצעי רב שנים, וזאת כדי לעמוד באתגרים שהעתיד מציב לה. 

ושיטות  ומהנדסים מוכשרים, השולטים בטכנולוגיות  אלתא מעסיקה מספר רב של מומחים, מדענים 
פיתוח מתקדמות בשוק העולמי ומהווים מוקדי ידע מנוסים ומעוררי השארה. 

מוצרי  את  ומעמידים  לאומיות  תשתיות  המהווים  טכנולוגיים  מצוינות  מרכזי  מספר  מפעילה  החברה 
החברה בקדמת הטכנולוגיה העולמית.

http://www.iai.co.il/35277-he/IAI.aspx
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נטפים הינה חברה ישראלית גלובלית המובילה בעולם בתחום טכנולוגיית ההשקיה בטפטוף ופתרונות 
השקיה חכמים. נטפים שולטת כיום ביותר מ-30% משוק ההשקיה בטפטוף העולמי.

החברה משלבת בין ערכים אידיאולוגים והתפתחות טכנולוגית. כיום מציעה נטפים מגוון רחב של פתרונות 
השקיה חכמים - החל בטפטפות וממטירים, ועד טכנולוגיות מתקדמות לניטור, בקרה ואוטומציה של 

הגידול )CMT( - לחקלאות, לגינון ולכרייה.

נטפים מייצרת מערכות השקיה בטפטוף וטכנולוגיות מים נוספות במטרה להגדיל את תפוקת היבולים 
ולשפר אותם, תוך שימור איכות והמים וכמותם, ושמירה על פוריות האדמה. מוצרי החברה נועדו לספק 
גידולי  )אגרונומיה( עבור מגוון רחב של  ותורת החקלאות  פתרונות בתחום ההשקיה היעילה, הבקרה 

שדה באזורים מגוונים מבחינה טופוגרפית ובתנאי אקלים שונים. 

נטפים חגגה לאחרונה יובל, 50 שנה של מובילות והצלחה בתחומה. מעסיקה היום כ-4300 עובדים 
ברחבי העולם, בבעלותה 17 מפעלי ייצור, 29 חברות בנות ופעילויות בלמעלה מ-110 מדינות בעולם.

/http://www.netafim.co.il

חברת סוגת הינה חברה וותיקה בענף המזון הישראלי, שמתמחה בשני תחומים עיקריים: זיקוק סוכר 
ואריזת סוכר, אורז, קטניות ומגוון מוצרי מזון יבשים נוספים. החברה הוקמה בשנות ה-50 של המאה 
מכאן  סלק, מסלק שקנתה מהחקלאים המקומיים.  סוכר  ייצרה  דרכה  ובתחילת  גת  בקריית  הקודמת 
שמה של החברה, שמשלב את שתי המילים: סוכר וקריית גת. בהמשך החברה הפסיקה לייצר סוכר סלק 
והחלה לארוז אורז וקטניות, שיובאו לישראל ממדינות שונות בחו"ל. בשנות ה-80 החברה הישראלית 

נמכרה לקונצרן בריטי בשםED&F Man , העוסק במסחר במוצרי צריכה. 

וכיום מהווה את  גת  בקריית  באזור התעשייה  לסוכר בשטח החברה  הזיקוק  בית  הוקם   2009 בשנת 
המפעל היחיד בארץ, בו מייצרים סוכר "כחול לבן" בהתאם לסטנדרטי ותקני איכות מחמירים ביותר. כיום 

לחברה יותר מ-200 מוצרים שונים.

/http://www.sugat.com/jobs
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בדיקות  מומחי  ל1000  מעל  כיום  המעסיק  בישראל  המוביל  התוכנה  בדיקות  בית  הינו   Qualitest
בתחום  פרויקטים  אלפי  היום  עד  וביצעה   1997 בשנת  הוקמה  החברה  בישראל(.  כ850  )מתוכם 

הבדיקות במגוון רחב של תחומים וסוגי מערכות.

החברה צברה ידע רב במגוון תחומי הבדיקות השונים, החל ממערכות מידע, דרך מערכות תקשורת, 
הפרויקטים,  במסגרת  פיננסיות.  מערכות  ועד  רפואיות  מערכות  צבאיות,  מערכות   ,ERP מערכות 

Qualitest פיתחה ושילבה כלי בדיקות שעזרו לייעל ולשדרג את תהליכי הבדיקות. 

Qualitest מציעה מגוון פתרונות ושירותי מיקור חוץ ללקוחותיה, ביניהם:

מיקור חוץ של תחום הבדיקות, תוך לקיחת אחריות מלאה הן בהיבט המקצועי והן בהיבט התקציבי.	 

שירותי בדיקות במודל  MANAGED SERVICES - מתן פיתרון בדיקות כולל לקיחת אחריות מלאה 	 
על תחום הבדיקות בפרויקט.

זמני-	  או  ומיומנים באופן קבוע  צוותי בדיקות במהנדסי בדיקות מנוסים  גמיש-איוש  איוש משרות 
בהתאם לצרכיו המשתנים של הפרויקט.

זה 	  Qualitest. כלי  - הטמעת אוטומציה תוך שימוש בכלי הFUNTASY החדשני של  אוטומציה 
מאפשר תכנון, בנייה וביצוע של בדיקות אוטומציה ללא ידע בקוד.

/https://www.qualitestgroup.com

HILTI  ישראל חברה גלובאלית עם כ 24000 עובדים מסביב לעולם  ופריסה ב 120 מדינות, מפתחת, 
קטנים  בפרויקטים  שותפים  אנו  והתעשייה.  הבנייה  לענף  ופתרונות  פרמיום  מוצרי  ומוכרת  מייצרת 
אשר  ויצירתית,  שוק  מובילת  חדשנית,  טכנולוגיות  בפיתוח  ומשקיעים  בתחום  ובעולם  בארץ  כגדולים 
ישירה אל מול לקוחותינו,  נותנת מענה מדויק ללקוחותינו. האסטרטגיה שמובילה אותנו היא מכירה 
החל מלקוחות תעשייתיים ועד לחברות הבנייה הגדולות בארץ ובעולם. האנשים שלנו מספקים הדרכה 

.”on site“ ופתרונות למנהלי בנייה, מהנדסים וקונסטרוקטורים

https://careers.hilti.co.il/he-il
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קמהדע היא חברת ביו-פרמצבטיקה המתמחה בפיתוח, ייצור ושיווק של תרופות ביולוגיות באמצעות 
טכנולוגיה לטיהור והפרדת חלבונים. 

משרדיה הראשיים ומעבדות הפיתוח של החברה שוכנים בפארק המדע קריית ויצמן שבנס ציונה.  מתקן 
הייצור ממוקם בקיבוץ בית קמה.

החברה מייצרת כ-10 תרופות הניתנות בהזרקה והמשווקות ביותר מ-15 מדינות בעולם. 

http://www.kamada.com/heb/careers.php

Retronix Semiconductor is an experienced global engineering services and 
general contractor company serving the semiconductor and high tech manufacturing 
industries.

We offer flexible labor, equipment and facility support for some of the world’s 
leading OEMs and IDMs. Since 1992, we’ve achieved recognition and respect for 
placing high performing engineers and technicians in job sites around the world 
when and where they’re needed.

We’re also highly sought after for our turnkey equipment relocation and facility 
management services, whether it is a full fab de-installation or single-tool relocation. 
We pride ourselves in getting your job done right and on time.

We specialize in:

Engineering service contracts; Flexible labor solutions; Equipment installation, 
maintenance and refurbishment; Equipment relocation; AMAT HDP ETO RF modular 
subassembly and component repair, refurbishment, calibration and tuning; Surplus 
parts sales; Class 1,000 and Class 10,000 clean room space rental; Training

Our global base allows us to offer global solutions, giving us the ability to manage 
every step of a tool move from one side of the world to the other. This includes 
fingerprinting the tool in its original location, offering on-site training to technicians 
in its new location, along with every step in between, guaranteed.

We are constantly hiring for new jobs within the semiconductor industry, 
including Wafer Fab technicians and engineers, CMP and CVD equipment 
engineers, rigging and packing, and many more.

http://retronixsemiconductor.com/
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ופדראליים.  ממשלתיים  וגופים  לסוכנויות  ומודיעין  סייבר  פתרונות  ומייצרת  מפתחת  רייזון  קבוצת 
בהתבסס על התמחות טכנולוגית מעמיקה וניסיון מבצעי רב שנצברו במסגרת שירותי הסייבר והמודיעין 

של מדינת ישראל.

קבוצת רייזון מעסיקה מומחים בעלי ניסיון של עשרות שנים בתחומי ניתוח המודיעין, הפעלה מבצעית, 
ומכירות. מומחים אלה מאפשרים לספק  שיווק  מהנדסי תוכנה, מהנדסי חומרה, אנשי פיתוח עסקי, 
ללקוחות הקבוצה פתרונות ומערכות מתוחכמות, מותאמות ועדכניות, המובילות את חזית הטכנולוגיה 

העולמית בתחום המודיעין. 

מקיפה  מודיעין  מתודולוגיית   ,)the MATRIX concept( ה"מטריקס"  תפיסת  את  ייסדה  רייזון  קבוצת 
המשלבת את כל היבטי מעגל המודיעין המלא: איסוף המידע, התאמת המידע, אחסון המידע, עיבוד 
זו שמאגדת  מתפיסה  חלק  הינן  רייזון  על-ידי  המשווקות  המערכות  כל  המידע.  והפצת  ניתוח  המידע, 

נגישות, איסוף וניתוח מודיעין מסוגים שונים מחד, ומאידך מותאמות לצרכים הספציפיים של הלקוח.

/https://rayzone.com

הגדולות.  החברות   1000 ברשימת  וממוקמת  בבורסה  הנסחרת  בינלאומית  חברה  הינה   ”Vishay
סלילים,  קבלים,  נגדים,  כגון:  בעולם בתחום הרכיבים האלקטרוניים  הגדולות  היצרניות  מדובר באחת 
מוצריה  ואת  מוליכים  וחצאי  פאסיביים  רכיבים  בייצור  מתמקדים  מפעלנו  ועוד.  דיודות  טרמיסטורים, 
ניתן למצוא כיום בשימוש כמעט בכל סוגי המכשירים האלקטרוניים הביתיים, בתעשיית הרכב, תעשיית 

המטוסים והחלל, תעשייה צבאית ורפואית וכמו כן תעשיית המחשבים.

החברה מטפחת מדיניות של גידול באמצעות רכישות, ייעול ופיתוח פנימי . כיום, החברה מתפרסת על 
יותר מעשרים מדינות וביניהן ישראל, עם 3 מפעלים מרכזיים בב"ש, דימונה, מגדל העמק ומשרדי המטה 

בפתח-תקווה.

ניתן להתרשם אודות החברה באתרנו:

http://vishayweb.vishayint.com/Pages/Corporate.aspx

קהל יעד: בוגרי תואר ראשון / הנדסאים / סטודנטים לקראת סיום התואר בתעשייה וניהול, 
כימיה, מכונות ואלקטרוניקה.

כימיה  חומרים,  אלקטרוניקה,  מכונות,  וניהול,  תעשייה  בהנדסת  שני  ראשון/  תואר  בוגרי 
ופיזיקה.

Jobs.il@vishay.com :דוא"ל למשלוח קו"ח
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סודהסטרים הפכה רעיון קיים לתפישה עסקית דינאמית ותוססת: מכשירי סודהסטרים הופכים מי ברז 
קולחים למי סודה תוססים ומרעננים

ובכך גם  הייעוד שלנו לספק ללקוחותינו את כל המשקאות האהובים עליהם בביתם, בלחיצת כפתור 
לסייע לצמצם את הפסולת הנגרמת משימוש בבקבוקים ולשמור על סביבתו ירוקה יותר.

http://sodacareer.com/home

חב' א. אפשטיין ובניו בע"מ נוסדה בארץ בשנת 1969 , כסניף של חברת הנדסה אמריקאית, והינה 
כיום מחברות ההנדסה הגדולות בארץ בתחום הבינוי והתשתיות.

ביצוע  מהנדסי  תכנון,  מתאמי  פרויקטים,  מנהלי  כולל  החברה  צוות  מקצוע.  אנשי   240  - כ  בחברה 
ומפקחים, וכן אנשי מקצוע בכל תחומי הבניה והמערכות האלקטרו מכניות. -

הכנת  דרך  הפרויקט,  מייזום  בינוי  לפרויקטי  כוללניים  ניהול  שירותי  ללקוחותיה  מספקת  החברה 
הפרוגראמה -ותכנון פונקציונאלי, תאום התכנון, טיפול בהליך הסטטוטורי, ניהול ותאום הביצוע, פיקוח 

על הביצוע ועד לסיום שנת הבדק.

דווח  מערכת  וכן  ותקציבים  זמנים  לוחות  בקרת  השאר,  בין  הכוללת,  הנדסית  בקרה  מערכת  לחברה 
מפורטת.

לחברה היכולת להתאים את מערכת הבקרה והדיווח שלה לדרישות הלקוח.

לחברה אישור מכון התקנים לעבודה במסגרת תקן האיכות הבינלאומי ISO 9001 , והיא פועלת תחת 
בקרת איכות פנימית וחיצונית נמשכת.

החברה עובדת כיום על מספר רב של פרויקטים, מהגדולים ביותר בארץ הן בתחומי הבינוי והן בתחומי

התשתיות, בפריסה ארצית, מכל שלושת סניפיה בארץ פתח תקוה, יוקנעם ובאר שבע

/www.epstein.co.il
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בתעשייה  פרויקטים  וביצוע  פיקוח  ניהול,  בתכנון,  העוסקת  ציבורית  חברה  הינה  הנדסה  לודן  חב' 
הפטרוכימית והכימית, תעשיית המזון והפרמצבטיקה, תשתיות אזרחיות ובינוי אנרגיה ומערכות תשתית 

תומכות לתעשייה וגז טבעי. 

ISO 9001 ופועלת בפריסה  לודן הנדסה ישראל הינה חברת בת של לודן חברה להנדסה, מוסמכת 
ארצית מסניפיה ביוקנעם, פתח תקווה ועומר. בחברה בישראל מועסקים כיום כ- 310 עובדים.

פרטניים  ויעוץ  הנדסה  שירותי  במתן  וכן  כוללניים  פרויקטים  בביצוע  רב  ניסיון  צבר  החברה  צוות 
ומשימתיים.

לודן מציעה ללקוחותיה מגוון רחב של שירותים בתחום:
	 ניהול פרוייקטים

	 תכנון מפורט בנושאים:
- הנדסת תהליך - כולל בטיחות ואיכות סביבה.  
- הנדסה מכנית - תכנון ציוד, צנרת ומיזוג אויר.  

- אנרגיה.  
- הנדסה אזרחית - עבודות תשתית, פתוח ועפר, כבישים, ניקוזים, מבני בטון ופלדה, היתרים.  

- אדריכלות.  
- הנדסת מכשור תוכנה ובקרה  

- הנדסת חשמל  
	 שרותי רכש והתקשרויות עם ספקים וקבלני ביצוע.

	 ניהול ופיקוח הקמה במגוון רחב של תעשיות ובתחומים מקצועיים שונים.

/www.ludan-group.com

היא  בעולם.  הגדולה  הגנריות  התרופות  ויצרנית  המובילות,  הפרמצבטיקה  מחברות  אחת  היא  טבע 
בכל  איכותיים  בריאות  לפתרונות  הנגישות  להגברת  גם  כמו  לקוחותיה,  של  בריאותם  לשיפור  מחויבת 
רחבי העולם. העובדים שלנו, הפרוסים במעל 80 מדינות, נמצאים בלב הצלחת הארגון, ויחדיו מספקים 
את "ארון התרופות" הגדול בעולם, המשרת למעלה מ-200 מיליון אנשים מדי יום. אנחנו מציעים תמהיל 
ויצרנו סל מבטיח של מוצרים בפיתוח, כולם ממוקדים  ייחודי ורחב של מוצרים ופתרונות ללקוחותינו, 
בתחומי העניין התרפויטיים שלנו. אנחנו ממשיכים לפתח פתרונות ממוקדי-לקוח ולהרחיב את עסקי 
ובפיתוח  בחדשנות  בשיווק,  ופיתוח,  במחקר  השקעה  באמצעות  שלנו  והייחודיות  הגנריות  התרופות 
וחיים  יותר  טובים  ימים  להם  ומאפשרים  לקוחותינו  של  הבריאות  את  אנחנו משפרים  זו  בדרך  עסקי. 

בריאים יותר. הצטרפו אלינו במסע הצמיחה הזה!

http://www.teva.co.il
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חיל האוויר-אגף הבינוי
תקציר מאפייני התפקיד:

1(  ניהול פרויקטי בניה גדולים ותרומה ישירה למבצעיות חיל האוויר
2(  עבודה בסביבה מרובת פרויקטים

3(  ניהול והובלת צוות מתכננים אזרחיים.
4(  ליווי הפרויקט משלב התנעה, דרך התכנון והביצוע, ועד למסירתו למשתמש.

5(  עבודה מול חיל ההנדסה האמריקאי.

שיא  עצמאיות:  חברות  שתי  בתוכה  המאגדת  קבוצת  הינה  וכיום   2000 בשנת  נוסדה  שיא  קבוצת 
פרויקטים ובטיחות ושיא איטם. כל אחת מהחברות מקצועית בתחומה, ויחדיו, הן מציעות מכלול שירותים 

תעשייתיים ומוסדיים ללקוחותיה בתחומי ההנדסה, בטיחות, איכות, גיוס והשמה, הדרכה וביצוע.

טווח  ארוכי  לפרויקטים  וההנדסה,  הבטיחות  בתחומי  עובדים  אליה  מגייסת  שיא  קבוצת 
לחברות  בהשמה  עובדים  הקבוצה  מגייסת  בנוסף,  הדרום.  אזור  בכל  ומוסדות  במפעלים 

ומפעלים במשק במגוון תפקידים, בדגש על תחומי התעשייה. 

/http://sya-group.com

חברת מהוד הנדסה נוסדה בבאר שבע בשנת 1971. המשרדים כוללים סניף ראשי בבאר שבע וסניף 
נוסף בנס ציונה.

לרכבות,  ברזל, מתחמי תחזוקה  מסילות  מהירים, מחלפים,  כבישים  כבישים,  בתכנון  החברה מתמחה 
אלפי  בתכנון  השתלבה  החברה  כוללנים.  ופרויקטים  תעשיה  איורי  מגורים,  שכונות  שטח,  פיתוח 

פרויקטים ברחבי מדינת ישראל מאילת ועד קריית שמונה.

בשנת 2011  החברה נרכשה ע"י M+W  GROUP. חברת האם עוסקת בתכנון וביצוע של פרויקטים 
בהנדסה ותעשיה ברחבי העולם בעלי אופי מיוחד, בתעשיית האלקטרוניקה, תעשיית התרופות, תחנות 

כח ועוד.

/http://mahod.co.il
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"מפעלות אפקון" מקבוצת אפקון מתמחה בתכנון, ייצור והתקנה של מגוון מוצרים מהמתקדמים 
פי  על  שבע  בבאר  החברה  במפעל  מיוצרים  המוצרים  מגוון  חשמל.  והולכת  תשתיות  בתחום  מסוגם 

.ABB הסכמי ידע בלעדיים עם חברות בינלאומיות מובילות כדוגמת

 Type לוחות חשמל  בייצור  והמובילה בישראל  והינה היצרנית הגדולה   1945 החברה פועלת משנת 
מגוון  בין  ק"ו.   36 עד  ביניים  ומתח  נמוך  מתח  למתקני  ואוויר  גז  בבידוד  ומנתקים  איכותיים   Tested
סוגי  מגוון  מתנעים,  לוחות  ומשניים,  ראשיים  לוחות  בקרה,  לוחות  למצוא  ניתן  המתקדמים  המוצרים 
מנתקים, מבנים יבילים ולוחות מתח נמוך על פי סיסטם אפקון עד 6300 אמפר, המציבים את המפעל 

בחזית הטכנולוגיה העולמית.

במעבדות  דגם  בבדיקות  נבדקו   ,IEC כדוגמת  בינלאומיים  בסטנדרטים  שעומדים  החברה  מוצרי 
בינלאומיות ומאושרים לייצור והתקנה על ידי חברת החשמל, מכון התקנים הישראלי וארגון המעבדות 
LOVAG. בנוסף, המפעל מוכר כספק מורשה בחברות הגדולות בעולם כמו סימנס, ABB, אלסטום ועוד.

http://www.afcon.co.il

מקסימה היא יצרנית מובילה של גזים תעשייתיים למגוון שימושים. החברה מספקת מוצרים ושירותים 
לכל ענפי המשק ולכל סוגי התעשיות. 

גזים  מיוחדים,  גזים  הליום,  דו-חמצני,  פחמן  אוויר,  גזי  הגזים:  סוגי  כל  את  ומספקת  מייצרת  מקסימה 
רפואיים, ותערובות על-פי דרישת הלקוח.  את מרבית הגזים ניתן לקבל במצב צבירה גזי ונוזלי, בכל רמת 

טוהר נדרשת. בנוסף החברה משווקת ציוד נלווה, מערכות ושירותים משלימים.

החברה מפעילה ארבעה אתרי יצור ומספר מוקדי הפצה, שירות ומכירות, הפרוסים ברחבי הארץ. היא 
משרתת מאות לקוחות ומעסיקה מעל 200 עובדים. 

מקסימה נמצאת כל העת בתהליכי הקמה של יכולות יצור נוספות, מחויבת לאיכות ובטיחות ושוקדת כל 
העת על התייעלות ושיפור טכנולוגי. 

/https://maxima.co.il
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מהגדולות  תעשייתית  צבע  חברת  הינה  נירלט  ניר-עוז.  בקיבוץ  נירלט  חברת  הוקמה   1980 בשנת 
והמובילות בישראל בתחומה, מובילה בחדשנות, באיכות ובשירות בתחום צבעי הבנייה, צבעי האבקות 
ועוד. נירלט מתמחה בפיתוח, ייצור ושיווק מגוון רחב של צבעים וציפויים המותאמים לפנים ולחוץ הבית, 
לעץ ולמתכת, מוצרי תשתית לצביעה ומוצרי איטום. נירלט פועלת מול קהלים רחבים ומעניקה פתרונות 
מתקדמים ואיכותיים לכל לקוחותיה בשוק הפרטי, המקצועי, המוסדי והתעשייתי. מוצרי נירלט משווקים 
בעיקר לשוק הישראלי וגם למדינות רבות ברחבי העולם. לנירלט שני אתרי ייצור והפצה מרכזיים- בקיבוץ 

ניר עוז ובנתניה, ובמרכז שירות ייחודי להשראה בצבע, הממוקם בדיזיין סנטר בבני ברק. 

מ-400  למעלה  ומעסיקה  בת"א  בבורסה  הנסחרת  בנייה  תעשיות  אינרום  קבוצת  על  נמנית  נירלט 
עובדים. נירלט מעודדת ופועלת לקידום ושמירה על איכות הסביבה הירוקה. למפעל נירלט בניר עוז תו 
ISO 14001 של מכון התקנים לניהול מערכת איכות הסביבה ונחשב כמפעל צבע ירוק. כחלק מתהליך 
קבלת התקנים, הטמיעה נירלט, במפעל הצבע בניר עוז, טכנולוגיות מתקדמות וקידמה שיטות עבודה 

חדשניות, מתוך התחשבות באדם ובאדמה. קבוצת נירלט היא חברה מייסדת במועצה לבנייה ירוקה.

/www.nirlat.com

וגלובלית שמעסיקה כ-1,500 עובדים בפריסה גלובלית בישראל, אירופה,  הינה קבוצה ציבורית  רבל 
סין, ארה"ב וקנדה.  

רבל מפתחת ומייצרת לתעשיית הרכב העולמית.  רבל, החברה שעוזרת למכוניות לרדת במשקל, צומחת 
ומנייתה זינקה משמעותית בשנים האחרונות.

קבוצת רבל מציעה לך לעבוד בחברה גלובלית, יציבה ויצירתית לצד חיי משפחה ופנאי.  למה כדאי לך 
לעבוד אצלנו?  

יוצא, אנו  אנו ברבל מאמינים כי ההון האנושי הוא המשאב החשוב ביותר להצלחת החברה.  כפועל 
אנחנו  משקיעים רבות בפיתוחם של העובדים ובניהול קריירה ומסלולי התפתחות אישיים לכל עובד. 

מחפשים אתכם, חכמים, יצירתיים ומקוריים לעבוד בסביבה איכותית, צעירה ומשפחתית.

www.raval.co.il
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זאת,  במסגרת   .Turn Key במתכונת  תעשייתיים  מבנים  והקמת  בתכנון  מתמחה  א.מסילתי  חברת 
החברה אחראית על כלל היבטי הפרויקט: תכנון הנדסי, ביצוע הנדסי לרבות רכש ולוגיסטיקה, מערכות 

גמר ותשתיות, בדיקות איכות ומתן שירות וליווי שוטף לשנת בדק.

למסילתי ניסיון מצטבר של 20 שנים בהקמת מבנים מתועשים במפרטים טכניים מורכבים בכל היקף 
ועל פי סטנדרטים בינלאומיים. לחברה סיווג קבלן ג' 5-100 והיא קבלן מוכר משרדי ממשלה.

החברה מתמחה בבנייה מתועשת על כל רבדיה. לחברה יכולות ביצוע הנדסיות הן במישור התכנוני והן 
במישור הביצועי והיא משתמשת במערכות בנייה מודולאריות הכוללות קונסטרוקציות פלדה, אלמנטים 

טרומיים, בנייה קונבנציונאלית ומערכות חיפוי מתקדמות.

יזמים, מתכננים,  לאורך הפרויקטים החברה מנהלת שיתוף פעולה מלא עם כלל השותפים לתהליך: 
מפקחים ויועצים מובילים בתחומם.

החברה מעסיקה אנשי הנדסה, מנהלי פרויקטים ומנהלי עבודה המקדמים את הביצוע באמצעות טובי 
הקבלנים בכל תחום.

/http://mecilaty.co.il/he/home/a/main

חברת "סלינה - פתרונות משאבי אנוש", מנוהלת ע"י רותי אדלר, בעלת תואר ראשון במשאבי אנוש 
וניסיון בתחום ההשמה קרוב לעשור. 

הצוות בחברה הינו בעל ניסיון רב בתחום ההשמה, מכיר היטב את המועמדים וצרכי הלקוחות, דבר 
המסייע לבחון את ההתאמה של המועמד לבין התפקיד ולארגון אליו הוא מיועד. 

התהליך נעשה תוך שמירה על דיסקרטיות מלאה ועל ידי ליווי אישי של המועמדים והלקוחות לאורך כל 
תהליך הגיוס וההשמה.

מאגר  את  מרחיב  אשר  חברתיות  ברשתות  בגיוס  רב  ניסיון  צברה  אנוש"  משאבי  פתרונות  "סלינה 
המועמדים ומגיע לאוכלוסייה רחבה מתחומי עיסוק שונים ומגוונים.

בנוסף, במכון ניתנים שירותי אבחון ומיון תעסוקתי ע"י חברת AKT דרום - אבחון והערכה. 

www.salina-hr.co.il
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 , שירותי  הדרכה  והשמה המספקת  מרכז הדרכה  תוכנה,  בית  הינה   Real Time Group חברת
השמה, פיתוח וייעוץ  מקצה לקצה למגוון לקוחות בארץ ובחו"ל.

הקבוצה מורכבת משלוש החטיבות הבאות:

 Embedded Linux \ Linux Kernel & Device Drivers חטיבת הפיתוח  – מתמחה בפיתוח מערכות
Networking \ וכן מספקת שירותי ייעוץ במיקור חוץ למערכות אלו.

חטיבת ההשמה ומיקור חוץ – דואגים לאיתור, מיון, השמה ו/או מיקור חוץ \ של עובדים לאלפי משרות 
בתחומי הנדסת תוכנה / חומרה / תקשורת / תשתיות ועוד.

חטיבת ההדרכה – מספקת הכשרה מקצועית לידע איכותי, פרטני ומעשי בתחומי התכנה, החומרה 
והתקשורת.

/http://www.rt-ed.co.il/about

חברת אקולין ביודיזל בע"מ הוקמה מתוך חזון לקדם את צריכת האנרגיה הירוקה בישראל ולספק 
בתחבורה  חשמל,  בייצור  ויישומיו  הביו-דיזל  ייצור  בתחום  וכלכלי  איכותי  מקצועי,  מענה  ללקוחותיה 

ובהסקה.

מפעל אקולין ביודיזל השוכן באשדוד, מייצר ביו-דיזל "כחול-לבן" משמן צמחי ממוחזר והופך אותו לסולר 
ביולוגי, בעל ערך אנרגטי גבוה. הייצור במפעל החדש והמודרני מתבצע בתהליך כימי "סגור" וידידותי 

לסביבה, אשר אינו מזהם את האוויר ואת הקרקע ואינו מלווה בשפכים.

מיוצר ממחזור של  "ירוק" במהותו. הביודיזל  דלק  ביודיזל שהינו  דלק מסוג  יצרנית של  הינה   החברה 
שמנים ביולוגיים משומשים ברובו משמן הנאסף לאחר שימוש ממסעדות ומפעלים והיתר משומן בע"ח 

)במקום הטמנתו באדמה(.

אותם השמנים מגיעים למפעל הממוקם באשדוד ובתהליך נקי ללא פליטת מזהמים לסביבה, מייצרים 
את הביודיזל המופץ לכל רחבי הארץ ומשמש כתחליף לסולר באתרי הבניה להפעלת גנרטורים.

/www.ecolin.co.il
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קבוצת ORS נוסדה בשנת 1980 והיא בין החברות המובילות בארץ בתחומי המיון, הגיוס, ההשמה 
וההעסקה של עובדים קבועים וזמניים. החברה פועלת בקשת רחבה של מקצועות ומגזרים ובפריסה 
ארצית של 19 אזורי פעילות. ORS מצטיינת ברמה גבוהה של מקצועיות, דיסקרטיות ושירות ללא דופי. 
וחברות  היי-טק  לברות  פיננסיות,  וחברות  בנקים  ושירותים,  תקשורת  חברות  נמנים:  לקוחותיה  עם 

מהמגזר התעשייתי, מוסדות ציבור ועוד.

של  וצרכיהם  לדרישותיהם  אישית  ומותאם  גמיש  מענה  מספק  החברה  של  הרחב  המוצרים  סל 
המעסיקים, ובכלל זה שירותי גיוס, מיון, מרכזי הערכה, השמה, מיקור חוץ, מרכזי גיוס והערכת עובדים 

לרבות out-sourcing מלא של כל תהליכי המיון והגיוס, הדרכה וניהול פרויקטים.

www.ors.co.il

חבר הון אנושי הנה חברה מובילה במיון, גיוס והשמה של עובדים למגזרים העסקיים השונים במשק. 

לחברה חטיבות התמחות מקצועיות, בעלות ראיה ענפית רחבה, העומדות לרשות הלקוחות ומספקות 
היכרות והבנה מעמיקים של צרכיהם ואפשרויות מענה מהיר לצרכים המשתנים של השוק, כדי למקסם 
לקוחות,  שירות  וכלכלה,  כספים  התמחויות:  מבין  ידה.  על  הניתנים  והשירות  המועמדים  איכות  את 

מכירות, בנקאות, אדמיניסטרציה, בכירים, תפעול, לוגיסטיקה והנדסה, מקצועות משאבי האנוש ועוד.

אמונה  מתוך  שנה   60 כבר  השונים  הקריירה  מסלולי  לאורך  המועמדים  את  מלווה  אנושי  הון  חבר 
שאנשים יוצרים חיבור שמייצר דיאלוג שמוביל להעצמה.

/https://www.hvr.co.il
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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: הנדסת 
של  רחב  במגוון  מתמחה  אתגר  ועוד.  חשמל  הנדסת  וניהול,  תעשייה  הנדסת  בניין,  הנדסת  מכונות, 
מקצועות לטובת תהליכי הגיוס וסניפיה הפרוסים ברחבי הארץ פתוחים לרווחת ציבור מחפשי העבודה, 
6 ימים בשבוע. 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.

ניתן להיכנס לאתר הבית של אתגר בכתובת www.etgar-hr.com או להתקשר לטלפון שמספרו: 
 jobs@rtgar-hr.com 3434*. כתובת לשליחת קורות חיים

חברת  הינה   HP חברת  בישראל.   HP חברת   של  הבלעדי  המגייס  הוא   Manpower HP סניף 
הייטק בינלאומית מובילה בתחומה המתמחה בפיתוח וייצור מחשבים, מכונות דפוס, סורקים ומצלמות 

דיגיטליות. 

ל-HP מפעלים ומרכזי פיתוח ברחבי הארץ – קריית גת, יהוד, נס ציונה, הרצלייה, נתניה, קיסריה וחיפה, 

ו-Manpower הינה המגייסת הבלעדית בכולם. 

והזוטר,  והתחומים, לרבות התחום הטכני הבכיר  Manpower HP מגייס עובדים בכל הדרגים  סניף 
תחום המטה והאדמיניסטרציה.

אלקטרוניקה,  חשמל,  מכונות,  הנדסת  ההנדסה;  בתחום  בוגרים  בקרב  הינו  הגיוס  עיקר 
תעשייה וניהול ומדעי המחשב.
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שירות התעסוקה הוא ארגון ממלכתי הממונה על הסדרת שוק העבודה בישראל. תפקידיו העיקריים 
של שירות התעסוקה:

שירותי השמה ותווך עבודה	 
סיוע למחפשי עבודה במציאת משרה, סיוע הכולל הכשרה והסבה מקצועית	 
איתור עובדים עבור מעסיקים	 

בלשכות  התעסוקה, הפרושות ברחבי הארץ, ובאתר האינטרנט של שירות התעסוקה, תוכלו ליהנות 
ממגוון שירותים ללא תשלום, כמפורט להלן:

מאגר גדול מאד של הצעות עבודה ממעסיקים רבים	 
שירות אישי מצוות מנוסה של מתאמי השמה	 
ייעוץ תעסוקתי	 
הפניה להכשרה מקצועית	 

במאגר המשרות קיימות גם משרות המתאימות לסטודנטים ולבוגרים בכל תחומי הלימוד.

השירותים ניתנים בלשכות התעסוקה ברחבי הארץ ואת מרביתם ניתן לקבל באמצעות האתר:

www.taasuka.gov.il

קבוצת דנאל מהחברות הגדולות והוותיקות בישראל בתחום משאבי אנוש. חברה ציבורית, הנסחרת 
בבורסה, פועלת משנת 1974 ומעניקה קשת רחבה של פתרונות בתחומי התעסוקה, הסיעוד, הרווחה 
הוגנות  של  ערכים  על  לשמור  מחויבים  אנו  אנשים,  ולמען  עם  העובדת  ציבורית,  כחברה  והחינוך. 

ושקיפות.  לכן, העובדים שלנו נהנים מהשכר ומהתנאים ההוגנים ביותר.

דנאל משאבי אנוש- מתמחה בגיוס, השמה והעסקת עובדים למגוון ארגונים וביניהם המובילים במשק. 
יועצי ההשמה שלנו נותנים מענה למגוון רחב של משרות והתמחויות באמצעות סניפינו הפזורים ברחבי 
יעוץ  תוך  ביותר,  המתאימות  המשרות  את  למועמדים  מציעים  ההתמחויות.  סניפי  ובאמצעות  הארץ 

והכוונה בהתבסס על הידע והניסיון שצברנו.

בנוסף לפעילות הענפה בסניפי חברת דנאל, פועלת קבוצת נישה - חברת בת של דנאל. קבוצת נישה 
ההייטק,  בתחומי  לרבות  תחומים  במגוון  עובדים  והעסקת  השמה  גיוס,  שירותי  מספקת 

הקלינטק, הביוטק, הפיננסים ועוד.

/https://www.danel-jobs.co.il
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מדינת ישראל מהווה כר פורה לצמיחה של חברות הזנק, חממות טכנולוגיות ומרכזי פיתוח של חברות 
בינלאומיות בתעשייה עתירת הידע, במגוון תחומים המשנים את פני העולם. זהו מקור לגאווה לאומית 
לכולנו. כדי לשמור על יתרונה התחרותי של ישראל בזירה זו אנו חייבים לאתר ולהכשיר את האנשים 

הטובים ביותר.

נולדו  "גבהים",  ביחד עם תכנית  "ניצני מגשימים",  ותכנית הבת  "מגשימים"  תכנית הסייבר הלאומית 
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!!

 ,Cלמרכז דרושים מדריכים/ות עם ידע באחד או יותר מהתחומים הבאים:מבוא לתכנות ב
רשתות ותכנות רשתות בפיתון, מבנה המחשב ואסמבלי, תכנות מתקדם בC++, ליווי פיתוח 

פרויקט.

jobs@cyber.org.il :לקו''ח

ידי בוגר הפקולטה  2009 על  הפורטל הישראלי להנדסה אזרחית, בנייה וסביבה הוקם בשנת 
להנדסה אזרחית בטכניון ומהווה שער כניסה לעולמן המופלא של ההנדסה האזרחית, הבנייה והסביבה.

בפורטל ניתן למצוא את כל המידע הרלוונטי למתעניינים, הלומדים, העוסקים ונותני השירותים בענפי 
ההנדסה האזרחית, הבנייה והסביבה.

השונים,  הלימוד  מוסדות  אודות  מידע  אירועים,  ולוח  ענפיות  חדשות  בפורטל  למצוא  ניתן  היתר,  בין 
לוח דרושים, חשיפת פרוייקטים, סקר שכר, ראיונות עם אנשי מקצוע  ואקדמיים,  מאמרים מקצועיים 

ובעלי תפקידים, פורום מקצועי, תוכנות מקצועיות, רשת חברתית מקצועית, אינדקס חברות ועוד...

המתעניינים  מועמדים  בין  מידע  ולשתף  להחליף  מאפשר  שהוא  בכך  מתבטא  הפורטל  של  ייחודו 
בלימודים, סטודנטים, בוגרים טריים, סגל הוראה, קולגות ואנשי מקצוע - העוסקים ונושמים מנפלאות 

ההנדסה. 

/http://www.civileng.co.il ...בואו לבקר אותנו בפורטל המחודש

כל מה שצריך – תחת קורת גג אחת !
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חברת א.הנדל מתקני חשמל בע"מ הוקמה בשנת 1991 והיא חברת בת של אבישר טלקום מקבוצת 
"אבישר".

וביצוע של  והוותיקות בארץ, ומתמחה במתן פתרונות תכנון  החברה הינה אחת מהחברות המובילות 
פרויקטים בתחום החשמל ,תאורה, שליטה, בקרה ותשתיות.

הנדסאים,  מהנדסים,  הם  עובדיה  ויעילות.  גבוהה  שירות  תודעת  מקצועיות,  לשלב  מקפידה  החברה 
מנהלי עבודה וצוותי התקנה מיומנים ובעלי ניסיון עשיר בתחום, המספקים ללקוחותיה שירות מקצועי 

ומדויק המותאם לצרכיהם.

א.הנדל מתקני חשמל מתמחה בתכנון ובביצוע פרויקטים בתחומי המתח הגבוה, המתח הנמוך ,מרכזי 
אנרגיה, חשמל לתעשייה, בקרה תעשייתית ,מערכות תאורה, משרדים ומבני ציבור.

החברה מחזיקה  בתקן איכות ISO9001  וכן סיווג בלתי מוגבל 160 א'5- ברשם הקבלנים.

החברה מוסמכת לבצע עבודות עבור חברות ממשלתיות בסיווג הגבוה ביותר, ביניהן משרד הביטחון, 
מוסדות ציבור ובתי חולים.

משרדי ההנהלה ממוקמים באזור התעשייה החדש ביבנה, כאשר השירות ניתן בפריסה ארצית. 

www.a-hendel.co.il

שח"מ מקורות ביצוע הינה חברה בת של חברת המים הלאומית מקורות. שח"מ מקורות ביצוע מתמחה 
בהקמה ובאספקה של תשתיות, מתקנים ומערכות מים, ביוב וקולחין. 

קווי מים  ביצוע עומדת בראש החזית הטכנולוגית בכל אחד מתחומי פעילותה: הנחת  שח"מ מקורות 
תחנות  הקמת  קידוחים,  צפים,  כיסויים  והתקנת  מים  מאגרי  הקמת  ושיקומן,  בריכות  הקמת  וקולחין, 
שאיבה, ייצור ציוד שאיבה, הקמת מערכות טיפול במים, מתקני הפלרה והכלרה, מתקני התפלה, מתקני 
בשפכים  טיפול  ובקרה,  פיקוד  קתודית, מערכות  הגנה  לוחות חשמל,  והתקנת  ייצור  אלקטרודיאליזה, 
,וזריעת עננים להגברת מטר.כמו כן מפעילה שח"מ מכון  ומיגון מערכות ומתקני מים  ובקולחין, ניטור 

לבדק משאבות ומכון בדק מדי מים המאושרים ע"י הרשות להסמכת מעבדות.

בנוסף לכל אלו, מספקת שח"מ מקורות ביצוע ללקוחותיה בארץ גם שירותי ייעוץ, תכנון וניהול פרויקטים.

בזכות צוות מקצועי של למעלה מ-600 עובדים מיומנים ומסורים, שימוש בטכנולוגיות ייצור מתקדמות 
ורמת ביצוע גבוהה בכל פרויקט, שח"מ מקורות ביצוע ערוכה למתן פתרונות איכותיים למכלול האתגרים 
שבפניהם ניצב משק המים בישראל. איכות זו נשמרת בזכות מערך בקרת איכות קפדני, המבטיח רמה 

גבוהה ובלתי מתפשרת של מכלול מוצריה ושירותיה של החברה.

שח"מ מקורות ביצוע היא קבלן רשום ובעלת סיווג מקסימלי בתחומי עיסוקה. החברה פועלת בכפוף 
ISO- תקן ישראלי 2008, והתקן הישראלי - ISO-9001 לתקני איכות ישראליים ובינלאומיים, ביניהם

18001 בבטיחות. 
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קבוצת נישה הינה החברה המובילה בישראל להשמה בתחומי ההייטק, הביומד, הקלינטק, שוק ההון, 
מטה ופיננסים, ומובילה יחידה עסקית ייחודית להשמת בכירים בתחומי התמחות שונים. 

נישה פרו העוסקת  וחברת  בינלאומית  גלובל להשמה  נישה  בנות, חברת  נישה שתי חברות  לקבוצת 
בלתי מתפשרת  1995 עם מקצועיות  פועלת משנת  נישה  קבוצת  ופתרונות טכנולוגיים.  חוץ  במיקור 

ומוניטין רב המאפשרים לנו להתאים לכם את המשרה עליה אתם חולמים. 

המצויים  סניפים  ו3  מקצועיות  יחידות   9 מומחים,  מקצוע  אנשי   110 מ-  למעלה  מונה  נישה  קבוצת 
באיירפורט סיטי, חיפה ובאר שבע.

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

טלפון: 077-7725555

Info@nisha.co.il | www.nisha.co.il :קו"ח לכתובת

סטארט אפ הינו מרכז הזדמנויות לצעירים בגילאי 18-35 בבאר שבע והסביבה.
יזמות השכלה גבוהה, עולים ומעורבות חברתית, אשר  המרכז מהווה מוקד לעשייה בתחומי תעסוקה, 

פועל ללא כוונת רווח.

מטרתו לתת מענה לקידום מצויינות וביסוס קהילת צעירים איתנה שתחזק את באר שבע והנגב.

למי זה מיועד? חיילים משוחררים, סטודנטים, אקדמאים, יזמים צעירים - ובגדול כל צעיר 
מגיל 18-35.

/http://startup7.org.il

מרכז כיוונים הוקם ע"י עיריית אשדוד כדי לשמש בית לפעילות של צעירי העיר בגילאי 18-35. אם אתם 
נמצאים בצומת קבלת ההחלטות הגדולות והקטנות של חייכם: מה ללמוד, איפה לעבוד, איך להתקדם, 
אנחנו כאן בשבילכם לכוון, לייעץ ולסייע."כיוונים" הוא מקום שמאפשר לגלות, להתפתח, ליזום, להשפיע, 

לחלום גבוה וגם להגשים! ועל הדרך תוכלו גם ליהנות ממגוון קורסים וסדנאות לפיתוח עצמי.

לסטודנטים מרכז כיוונים מציע לכם: 

מאגר משרות; יעוץ לפיתוח קרירה; סדנאות תעסוקה; הכנה לראיונות עבודה ומרכזי הערכה;

יזמות עסקית; תוכנית ההתמחות "הדבר הבא"; "קומונה לסטודנטים" – קבוצת פייסבוק לסטודנטים 
אשדודים להעברת מידע ותכנים שרלוונטיים לכל סטודנט.

פנה עוד היום לתיאום פגישה: 088-604028
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