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ARAN Research & Development
הנה חברה ציבורית ובית פיתוח מהגדולים והמובילים בארץ למתן שירותי עיצוב ,תכנון ,פיתוח ואספקת
מוצרים.
"ארן" מציעה תחת קורת גג אחת סל שירותים מלא הכולל :עיצוב תעשייתי ,תכנון ופיתוח הנדסי ,אבי
טיפוס ,ולידציה וייצור סדרות באופן שמשלב שלושים שנות ידע ,ניסיון ויצירתיות.
ב"ארן" מועסקים כ 140-עובדים שמתמחים בתהליך הפיתוח וההעברה לייצור של מוצרים ,תוך כדי תכנון
מכוון לייצור ולתמחיר המוצר הסופי.
ב"ארן" השילוב של מומחים מנוסים ,טכנולוגיה מתקדמת ,סביבת עבודה אינטגרטיבית וניהול פרויקט נכון
חוסך עלויות וזמן.
תחומי ההתמחות של "ארן" :בטחון ,מכשור רפואי ,מים ,מוצרי צריכה והיי-טק.
כתובת אתר האינטרנט של "ארן" היאwww.aran-rd.com :
למשלוח קורות-חיים לחץ כאןaran-rd@cvwebmail.net :
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Art-Upעוסקת בפיתוח מערכות מידע ,אתרי אינטרנט ,אפליקציות ומיזמים רבים ומגוונים בעולם ה Web-והסלולר.
כל פרויקט בו עוסקת החברה כולל עיצוב ייחודי והתאמה מלאה לצרכי הלקוח והעדפותיו.
הפרויקטים המובילים שלנו:
מכבי תל אביב כדורסל :אתר אינטרנט ,אפליקציה לאייפון ,תוכנות סטט' וסקאוט ,כתיבה והפקה של דפים ברשתות חברתיות
[פייסבוק ,]TWITTER ,YOUTUBE ,חידוש מנויים און-ליין ,חנות מוצרים ,קליפים לתחילת משחק ,תמונות הצגת שחקנים ולוח שנה
למנוייםhttp://maccabi.co.il .
כדורסל ישראלי :אתר הכדורסל הישראלי הכולל מערכות סטט' מתקדמות וניתוחים סטט' לאורך כל ההיסטוריה של הכדורסל
הישראלי ,מערכת סימולציה למשחקים בזמן אמת [ ,]LIVE STATSחוברות ,תוכנת  ,CRMתוכנה להגרלת משחקים והצגתן ,ממשק API
למשיכת נתונים ע"י הקבוצותhttp://basket.co.il .
קסם תעודות סל :מספר אתרי אינטרנט ,תוכנת CRMמתקדמת לתיעוד ההתקשרויות והעסקאות מול יועצי הבנקים ,הלקוחות
המוסדיים והלקוחות הפרטיים ,מחשבונים מתקדמים לחישוב שווי הוגן און ליין ,אפליקציה לבניית תיק השקעות במהלך כנסים,
דוחות מתקדמים לנתוני מסחר ובקרה על דוחות המוגשים לבורסה לני"ע ,משחק משקיעים ,הפקת דפי מוצר און-ליין.
http://ksmc.co.il

תכלית תעודות סל :מספר אתרי אינטרנט ,אפליקציה לבניית תיק השקעות ,הפקת דפי מוצר און-ליין ,דוחות ,ניוזלטר וכלים
מתקדמים למשקיעיםhttp://tih.co.il .
לפרטים נוספים על החברהhttp://art-up.co.il :או בפייסבוקhttps://www.facebook.com/ArtUpDesign :
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 AVIV AMCGחברה בינלאומית לניהול וייעוץ רב-תחומי ,הפועלת מאז שנת .1988
אנחנו מסייעים ללקוחותינו להשיג צמיחה והגברת הכנסות ,יעילות ואפקטיביות של המשאבים ויכולת הוצאה לפועל של
תוכניות עסקיות.
החברה מנחילה את ערכי המקצוענות ,מיקוד בלקוח ,יושרה ומצוינות אישית בתרבות העשייה.
 AVIV AMCGנבחרה לאחד מעשרת מקומות העבודה הטובים בישראל לשנת  2008וזו גם הסיבה
שלמעלה מ 200 -מומחים ואנשי מקצוע מתחומים שונים בחרו לעבוד בחברה.

חמש
חטיבות
מובילות
פעילות

פרויקטים
הנדסיים

תעשייה,
מסחר
וטכנולוגיות

תשתיות
וסביבה

תכנון,
מערכים
ושירות

סמיקונדקטור

תרבות
ארגונית

ל AVIV AMCG -מרקם עובדים מגוון ואיכותי שיוצר סביבת עבודה מפרה שחותרת ,ללא הרף,
למצוינות וצמיחה .העובד בחברה עומד במרכז ,מתוך חשיבה לטווח ארוך והבנת חשיבותו של הון
אנושי איכותי .אנו מאמינים בהעצמת העובד ובתרומה להתפתחותו האישית והמקצועית.

הגשת
מועמדות

ל AVIV AMCG -דרושים עובדים מוכשרים ,שחקני צוות,
סטודנטים להנדסת תעשיה וניהול שנה ג-ד  /מהנדסי תעשיה וניהול
ניתן להגיש מועמדות למשרות פנויות באמצעות :
אתר החברה  ,www.avivamcg.comאתר  - JobMasterבו מפורסמות בקביעות משרות פנויות בAVIV -
 ,AMCGדף הפייסבוק – קבוצת AVIVAMCGוכן באמצעות מייל – .liraz.pinchas@avivamcg.com
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צ'ק פוינט טכנולוגיות תוכנה בע"מ היא החברה המובילה בתחום אבטחת המידע עם יותר מ 100,000-לקוחות ברחבי העולם.
מאז הקמתה ב 1993-ממשיכה צ'ק פוינט לצמוח ולספק פתרונות פורצי דרך בתחומי אבטחת רשתות ,נתונים ומידע ונקודות
הקצה .בין היתר ,מפתחת החברה תוכנות אבטחה וחומות אש במסגרת חבילת פתרונות ה ,Software Blades-מוצרי הצפנת
מידע ,פתרונות קצה להגנה נגד האקרים ותוכנות ריגול וכן התקני חומרה לאבטחה.
בצ'ק פוינט מועסקים כ 3,000-עובדים ,כמחציתם במרכזה הבינלאומי בתל אביב ,במחלקות הפיתוח ,הQA -והתמיכה הטכנית.
לצ'ק פוינט דרושים עובדים יצירתיים ,איכותיים וחדורי מוטיבציה להצלחה ,שיודעים לעבוד בצוות ויכולים להצעיד קדימה את
חזון האבטחה של החברה .אנו מעניקים לעובדינו סביבת עבודה המעודדת פיתוח אישי ,חדשנות מתמדת ,יוזמה ויצירתיות.
כעובדים בחברה גדולה ודינאמית תוכלו לעבוד עם הטכנולוגיות המתקדמות בעולם ולהטביע את חותמכם במוצרים המובילים
בתחום.

אם אתם אנשים יצירתיים ושאפתניים ,שרוצים לעבוד בסביבה מאתגרת ודינאמית ,אנחנו מזמינים אתכם להגיש מועמדות
למגוון המשרות הפתוחות בחברה.
מעוניינים לגייס :
בוגרי תואר ראשון ושני מתחומי מדעי המחשב ,הנדסת מחשבים ,הנדסת חשמל ואלקטרוניקה עם התמחות במחשבים,
המעוניינים להשתלב בעולם התוכנה וללמוד טכנולוגיות חדשות ,למגוון משרות פיתוח תוכנה.
סטודנטים לתואר ראשון בשנה השנייה ללימודיהם (עם יתרת לימודים של שנה וחצי) מתחומי מדעי המחשב ,הנדסת
מחשבים ,הנדסת תוכנה.
צ'ק פוינט מציעה מגוון של הזדמנויות קריירה בתחומים נוספים כגון :בדיקות תוכנה ,תמיכה טכנית ועוד.
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קליקטייל פיתחה טכנולוגיה לניתוח התנהגות גולשים שמסייעת לבעלי אתרים לשפר את יחס ההמרה(conversion rate) -
שיעור הגולשים שמגיעים לאתר ומבצעים בו פעולה (לוחצים על פרסומת ,מבצעים רכישה ,נרשמים לניוזלטר).
האתגר משמעותי במיוחד לאתרי מסחר מקוון בהם שיפור היחס קשור להגדלת ההכנסות.
קליקטייל פיתחה טכנולוגיה לניתוח התנהגות גולשים באתרים .מעקב אחר תנועות עכבר ,קליקים וגלילת עמודי אינטרנט
מספקים בקליקטייל 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 וסירס הולדינגס .החברה פנתה בעבר למספר גדול של אתרים
קטנים ובעקבות שינוי אסטרטגי שביצעה ,היום היא מתמקדת במספר מצומצם של לקוחות גדולים.
קליקטייל הוקמה ב 2006-על ידיטל שוורץ (מנכ"ל החברה) ואריק יבילביץ' .החברה מעסיקה  180עובדים והיא מתכוונת
לגייס בשנה הקרובה  50עובדים נוספים בישראל.
החברה רוכבת על כמה מהטרנדים החמים ביותר בעולם הטכנולוגיה :ניתוח כמויות אדירות של מידע (ביג דאטה) ,מכירת
שירות דרך האינטרנט במודל תוכנה כשירות וניתוח תנועת גולשים (אנליטיקס).
למידע נוסף והגשת מועמדות:
http://www.clicktale.com/jobs
http://www.clicktale.com/
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חברת אידאה הינה שותף עסקי של חברת אשבל ,יצרנית תוכנת  Priorityשהיא מערכת ה  ERPהנפוצה
ביותר בארץ בתחום ה SMBומותקנת בנוסף בכ 20 -מדינות בעולם .
חברת אידאה מתמחה במתן פתרונות תוכנה למגזר הקמעונאי בכלל ובתחום האופנה בפרט ואף מפתחת
מוצר של עמדות מכירה ממוחשבות בסביבת  .NETמול בסיס נתונים  SQLהעובד בסנכרון מלא מול מערכת ה
. Priority
החברה מונה מעל  50איש העובדים במחלקות פיתוח  ,Priorityפיתוח  , .NETיישום וניהול פרויקטים ותמיכת
תוכנה וחומרה .
בין לקוחות החברה ,רשתות קמעונאיות גדולות כגון :קסטרו ,רנואר ,אופטיקה הלפרין ,מגה ספורט ,רנואר,
 , H&Oאיי דיגיטל ,קדס קידס  ,טוגו ועוד....
החברה גדלה ומרחיבה את חוג לקוחותיה ועובדיה באופן מתמיד ונחשבת למובילה ביותר בתחומה .
hr@edea.co.il
www.edea.co.il
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רוצה להתקבל כבר היום למשרת פיתוח תוכנה הדורשת  2-3שנות ניסיון ?
 Experis Softwareפועלת מאז  2004כבית תוכנה המספק שירותי פיתוח תוכנה ,ייעוץ והדרכה לתעשיות ההיי-טק הפועלות
בתחומים מובילים כגון RT/Embedded, Mobile, Communication Security, Bio-Technology, Medical:ועוד.
כחלק מהמודל העסקי שלנו ,הקמנו את תכנית ההכשרה של  - Experis Softwareתוכנית ייחודית ,מסובסדת במלואה ,אשר
מטרתה לאתר ,להכשיר ולקלוט בעבודה את "דור העתיד "של המומחים בתחום .ההכשרה מועברת ע"י מומחי פיתוח מובילים
בתחומם ומשלימה את פער הידע הפרקטי בין זה הנלמד באקדמיה לבין זה הנדרש ב"עולם האמיתי" – התעשייה .בוגרי
התוכנית רוכשים ידע מקצועי המקביל לזה של מפתח תוכנה מנוסה ,שווה ערך לשנתיים – שלוש ניסיון ,ומקבלים גישה אישית
למנהלי פיתוח בכירים בחברות מובילות.
במהלך השנים ,הכשירה  ,Experis Softwareלמעלה מ 400 -בוגרי מדעי המחשב ומדעים מדויקים מצטיינים המאיישים כיום
את משרות הפיתוח הנחשקות בחברות המובילות במשק.
בין לקוחותינו נמנות חברות מהמובילות בארץ מתחומי הפעילות בהם אנו מתמחים.
www.experis.co.il

המרכז לקריירה בהנדסה
career@afeka.ac.il | 03-7688629

יבמ היא חברה חדשנית המובילה שינויים ותהליכי טרנספורמציה בתמהיל העסקי שלה ,בכישורים וביכולות של מומחיה ,במודל התפעול ובשיטות הניהול שלה ,תוך
כדי חתירה מתמדת לספק ערך מוסף עסקי גבוה יותר עבור לקוחותיה.
יבמ מובילה את תחום טכנולוגיית המידע כבר מעל  103שנה .החברה פועלת בתחומי השירותים והייעוץ ,החומרה והתוכנה ,מפעילה מערך מחקר ופיתוח מתקדם,
משתפת פעולה עם בתי תוכנה וחברות סטארט-אפ ומספקת שירותי מימון ללקוחותיה ולשותפיה העסקיים.

יבמ מעסיקה כ 430,000 -עובדים ופעילה ב 170-מדינות ברחבי העולם.
הכנסות יבמ בשנת  2014היו  92.8מיליארד דולר עם רווח של  15.8מיליארד דולר.
בתחום המחקר והפיתוח יבמ שומרת על הובלה של שוק הפטנטים כבר  22שנים ברציפות עם כ 81,500 -פטנטים רשומים ,מתוכם  7,534פטנטים
שנרשמו רק בשנת  2014המבטאים השקעה שנתית של כ 6 -מיליארד דולר.
אסטרטגיית הרכישות גם היא נמשכת ומתחילת שנת  2000יבמ רכשה יותר מ 150-חברות בהשקעה של  42מיליארד דולר ,בהן  13חברות ישראליות
וחברות זרות שהיו להן מרכזי פיתוח בישראל.

אנחנו כאן מההתחלה.
בישראל ,פועלת יבמ משנת  1949והינה אחת החברות הבינלאומיות הראשונות שפתחו סניף במדינה.
מאז ,יבמ מעורה בפעילות בכל תחומי המשק והכלכלה בארץ ומציעה פתרונות עסקיים וטכנולוגיים הכוללים חומרה ,תוכנה ,שירותים טכנולוגיים ,שירותי
ייעוץ ושירותי מימון לחברות ולגופים ,בכל סדר גודל ,במגזרי המשק השונים :טכנולוגיה והיי-טק ,תעשייה ,תקשורת ,תשתיות ,בנקאות ,ביטוח ,מסחר
וקמעונאות ,תחבורה ,בריאות ,אקדמיה ,ממשלה ,רשויות מקומיות ,מערכת הביטחון ועוד.
מספקים ללקוח חדשנות וערך עסקי
יבמ מתמקדת בהבנה מעמיקה של האתגרים העסקיים והתשתיתיים המורכבים ביותר עמם מתמודדים הלקוחות במגוון התעשיות ומעצבת פתרון שלם
החל מייעוץ ,דרך עיצוב התשתית ועד ליישום ,הטמעה ואינטגרציה מלאה בסביבת ה IT-של הלקוח .יבמ מעמידה לרשות לקוחותיה בכל פרויקט את מיטב
המומחים ,תוך ניוד מומחים בינלאומיים על-פי צורך ליצירת צוות עבודה אחד המייצג את חזית הטכנולוגיה בתחום.
מעודדים חדשנות ישראלית
בשנת  2001יבמ הקימה בישראל יחידה מיוחדת המכונה -GTU
 Global Technology Unitלקידום שיתופי פעולה אסטרטגיים ארוכי טווח עם בתי תוכנה וחברות הזנק ישראליות המבססות את פתרונותיהן על תשתיות
המחשוב שלה .מאז ,יבמ ממשיכה לפעול להדגשת הייחודיות של ישראל כחממה טכנולוגית באמצעות סיוע לחברות ההזנק הישראליות בחדירה לשוק
העולמי לטובת לקוחות ברחבי העולם.
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Founded in 2003, MMG simplifies the online advertising market.
MMG is located in Hertzliya Pituach, Israel, and employs over 70 experts in the field of
online marketing
During the years MMG has expanded its activities now performing in various areas in the
online market.
Internet technologies, performance marketing, social media, mobile advertising, daily deals,
affiliate marketing and more are our everyday activities.
Today MMG offers complete solutions and services to its partners who wish to get quality
results using the most powerful media channel available.
The online world is always changing so we adapt, perform and deliver
www.M-M-G.com
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מטריקס ,המעסיקה כ 7,000 -מקצועני  ,ITהינה חברת טכנולוגיית המידע המובילה בשוק הישראלי .מטריקס
עוסקת בביצוע פרויקטי אינטגרציה מן הגדולים במשק ,פיתוח ויישום טכנולוגיות ,פתרונות ומוצרי תוכנה ,ייצוג
ושיווק מוצרי תוכנה מובילים מהעולם ,שירותי תשתית,ייעוץ ,Offshore ,מיקור חוץ ,בדיקות ,הדרכה והטמעה
ופתרונות חומרה מובילים.
הייחודיות של מטריקס הינה בראייתה העסקית וביכולתה להתאים טכנולוגיות ופתרונות ללקוחותיה ,הודות
לשילוב שירותים רוחביים של חטיבות הרוחב המספקות מענה מלא לניהול ומימוש פרוייקט  ITמקצה לקצה,
שירותים על פי מגזרי שוק של החטיבות המגזריות המספקות את הידע והניסיון בעולם התוכן של המגזר
והראיה העסקית ומרכזי ההתמחות המספקים את הניסיון ,ההתמחות והפתרונות הטכנולוגים והאפליקטיבים.
עם לקוחותיה של מטריקס נמנים מאות גופים וחברות מהמובילים בישראל בתחומי התעשייה ,מסחר ,בנקאות
ופיננסים ,טלקום ,בטחון ,בריאות והמגזר הממשלתי ציבורי .מטריקס מדורגת כחברה שהכי כדאי לעבוד בה
בתחום שירותי  ,ITע"פי סקר .BDI

מטריקס נסחרת בבורסה לניירות ערך בת"א במדד תל אביב  100ונסחרת גם במדד היוקרתי של החברות
הגדולות המחלקות דיבידנד  -תל דיב  .20מחזור המכירות של מטריקס במהלך שנת  2013הגיע ל 2-מיליארד
שקל .חברות המחקר מדרגות את מטריקס במקום הראשון בענף שירותי התוכנה בישראל STKI ,מדרגת את
מטריקס בראש זו השנה התשיעית ו IDC-מדרגת את מטריקס ראשונה זו השנה השישית ברציפות.
כתובת למשלוח קו"ח jobs@matrix.co.il :
אתר החברהwww.matrix.co.il :
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 ,Menahel4Uשותפתה המובילה והמנוסה ביותר של חברת  SAPבשוק ה ,SMB-מתמחה בייעוץ ,מכירה ,הטמעה
ופיתוח של  – SAP Business Oneהמוצר האולטימטיבי של  SAPהעולמית לארגונים קטנים ובינוניים.
לחברה ,קבוצות ייעוץ מקצועיות המתמחות בביצוע פרויקטים מורכבים של מערכות מידע ארגוניות ופיתוח מודולים
ייחודיים המעצימים את השימוש ב .SAP Business One-שלוש שנים ברציפות נבחרה החברה ל"שותף המצטיין"
של  ,SAPהן בהיקף הגיוס הגדול ביותר של לקוחות חדשים ,והן בטיב השירות ואיכות הפתרונות שמציעה החברה
ללקוחותיה.
ייחודה של  Menahel4Uכחברה מקצועית בולטת ,אשר לה כ 750-לקוחות מכל גווני העולם העסקי ומעל ל250-
פיתוחים ואפליקציות שונות ,נובע מהניסיון המצטבר ומהמוניטין רב השנים כחברה איכותית מובילה בפרויקטים
מקומיים ובינלאומיים כאחד.

הפרויקטים הרבים שביצעה החברה במשך השנים ,תוך שימוש בפתרונות טכנולוגיים מתוחכמים ,הקנו לה
מומחיות רבה במגוון תחומים ,וביניהם :נדל"ן ,רכש ותקציב ,בילינג ,ביצוע אינטגרציות מורכבות – וכן בתחומים
רבים נוספים המבוססים על הקונספט האיכותי של .SAP Business One
חטיבת ההטמעה של החברה ,מעסיקה אנשי מקצוע מובילים בתחום ה ,ERP-ובתוכם :רואי-חשבון ,מהנדסי-
תעשייה-וניהול ,מומחי תוכנה ומנהלי פרויקטים – המשולבים יחד על-מנת לספק את השירות האופטימלי ביותר
בתחומי הטמעת מערכות  ,SAP Business Oneאפיון וניתוח תהליכים על-פי צרכיו הספציפיים של הלקוח.
החברה מספקת ערך מוסף ללקוחותיה ,ומסייעת להם להתמודד עם האתגרים הארגוניים והעסקיים באמצעות
פתרונות בינה-עסקית ( )BIמתקדמים ,המהווים כלי ניהולי ראשון במעלה המספק יכולת אנליזה ,שליטה ותחקור
במידע העסקי בארגון.
ניסיונה העשיר של  Menahel4Uמאפשר לה ,לספק ללקוחותיה שירות של " "One Stop Shopבכל צרכי הליבה
הארגוניים.
כתובת למשלוח קו"חjobs@menahael4u.com :
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Our group
Optimum group was founded in 2001 in Tel-Aviv, Israel.
The two main companies of the group are: Optimum –An Engineering and documentation firm.
KMI – A software company whose main tool is an Interactive Electronic Technical Manual (IETM).
The group employs few dozen Engineers, Documentation expert and Consultants.
Our services
Optimum specializes in the development and implementation of visual integrated systems for effective operations, maintenance and training of
technical staff including quality and safety procedures.
With special know how in aviation, aerospace and defense, Optimum expanded its expertise to the fields of energy, industry and to a variety of other
sectors. Our focus in all areas has been the preservation of procedures and technical knowledge of the enterprise while providing significant cost
saving.
Our team of high level engineers and experts provide services in producing technical drawings, documentation and cataloguing of technical parts.
Our interactive tool.
The software tool VIEW, provided by Optimum Group ,is consisted of two main parts :
The Engine –A tool created to collect and process all technical data into the system.
The interactive manual –Function as a fault isolation tool.
The Engine: The comprehensive modular solution shorten technical training ,reduce errors and simplify maintenance .The system provides technical
information such as :
• The BOM
• Text documents
• 3D modules
• Working procedures
• Drawings
• Catalogues
• Wiring
• Piping etc…
This process is based on proprietary engine that automatically analyzes and indexes every document, and builds a knowledge tree and interrelates
every piece of contextual information.
The interactive tool : The outcome of the process produced by the engine is interactive contextual information and procedures .This include electrical
wiring ,graphs,2&3D modules ,animation ,text files and fault isolation .
These documents can be stand-alone utilizing tablets, Intranet or can be integrated into other systems in the organization (like catalogs, PLM, MRO).

http://optimumgroup.co.il/
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Integrated Robotics Technologies
Invent, Design and Build the Future of Robotics
About Us
Polygon Tamarisk develops state of the art robotic-based products and production lines for our customers.
Established in 1996 as a private company, Polygon Tamarisk has 35 employees with over 20 engineers: Mechanical, Electrical, and Software.
Robotics Solutions
Custom Robotics and Machines
Medical Robotics
Outdoor Robotics
Miniature Robotics
Large-Scale Robotics
Advanced Industrial Robotics
We provide the complete package:
Spec write up: Engineering & cost analysis, Engineering, Manufacturing , Documentation, Training , Service, Support.
Medical Robotics
Rehabilitation, surgical and service robotics for medical and wellness applications.
Outdoor Robotics
Defense and security robotics.
Outdoor process robotics for field applications such as welding.
Miniature Robotics
Standalone minibots implementing nanotechnology.
Micro assembly systems for medical applications
Large Scale Robotics
Large-scale custom robotic systems for industrial applications.
Innovative kinematics and dynamic control.

http://www.pt-eng.co.il/
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Powtoon is the world’s innovator and leader of Awesome, intuitive presentation and video
animation software - imagine PowerPoint on steroids. In fact, PowToon was named one of
Israel’s HOTTEST Start-Ups by The Next Web and Paypal recently selected PowToon to be the
exemplar for their Startup Blueprint program at the Web Summit 2014. In addition, Powtoon
has over 300,00 new users every month and is growing exponentially with a dedicated tribe of
millions of followers!
Situated in the heart of Tel Aviv, across from the Cinematheque and a five minute stroll away
from Rothschild Blvd, PowToon has grown from a two man startup into a booming business full
of dedicated and passionate employees. Powtoon’s CEO goes by the title of ‘Chief Unicorn’ and
attempts to cultivate an environment that challenges employees and pushes them to their
creative limits, while maintaining an element of fun.
Do you want to be part of PowToon’s Awesomeness?
jobs@powtoon.com
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 Prodwareישראל הוקמה בספטמבר  2008כזרוע הפעילות של  Prodwareבישראל Prodware .ישראל הינה כיום שותף ה-
 Dynamicsהגדול בשוק הישראלי ,עם מעל ל 150 -מומחים בתחום אינטגרציית מערכות  ITבתחומי ה –  ,ERPה – CRM
 Net. ,SharePointתשתיות ואבטחת מידע .לחברה בסיס לקוחות גדול ויישומים בשורה של חברות ישראליות מובילות ובהן:
 ISSישראל ,דוראד ,H&M ,הולמס פלייס ,פוינטר ,פקר פלדה ,בקרה ,קרן הגשמה ועוד.
משרדי החברה ממוקמים בפארק אפק בראש העין ובירושלים.
קבוצת  Prodwareהינה כיום החברה המובילה בעולם ביישום מערכות  ERPו CRM -ממשפחת מוצרי  Dynamicsשל חברת
מיקרוסופט ומאחוריה ניסיון רב של מעל  1250הטמעות של מערכות של מגזרי שוק שונים ברחבי העולם.
 ,Prodwareנסחרת בבורסת ה Euronext -הצרפתית ומעסיקה  1,700מקצועני  ERPו ,CRM -הגיעה בשנת  2010למחזור
מכירות של מעל ל  200מליון יורו והיא מציגה שיעורי צמיחה מרשימים בשנים האחרונות .לחברה נציגויות מכירה ופיתוח
ברחבי צרפת ,בלגיה ,הולנד ,גרמניה ,ספרד ובמדינות נוספות באירופה.
 Prodwareהיא השותף היחידי של מיקרוסופט בישראל במעמד שותף זהב בהסמכת ( ERP Retailקמעונאות) ו-
( Manufacturingייצור וייצור תהליכי) .לחברה מעמד ייחודי של  )GSI ) Global System Integratorמטעם מיקרוסופט והיא
החברה היחידה בשוק הישראלי שזכתה  10שנים ברציפות בפרס ה Inner Circle -היוקרתי של מיקרוסופט המוענק לאחוזון
העליון של שותפי מיקרוסופט  Dynamicsבעולם.
http://www.prodware.co.il/he/recruitment
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 QualiTestהוא בית בדיקות תוכנה הגדול בישראל המתמחה במתן פתרונות מתקדמים בתחום
בדיקות התוכנה עבור ארגונים המפתחים מוצרים עתירי תוכנה.
 QualiTestמספקת פתרונות מתקדמים עבור בדיקות תוכנה ידניות ואוטמטיות ללקוחות
בתחומים :טלקום ,תקשורת ,בטחון ,מגזר מוסדי ,רפואי ועוד..
 QualiTestמומחית בביצוע פרויקטים למערכות מידע גדולות ומיקור חוץ.
במשך שנות פעילותה QualiTest ,פיתחה עבור לקוחותיה מתודולוגיות ,שיטות עבודה וכלי
בדיקות בסטנדרטים הגבוהים ביותר.
למידע בנושא קריירות בקואליטסט ,הכנסו לקישור הבא:
http://www.qualitestgroup.com/LifeQualiTest
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Real Time Group
Real-Time & Embedded Linux Solutions
Real Time Group is a multi-disciplinary dynamic and innovative Real-Time O.S. and Embedded Software Solutions Center,
established in 2007, providing smart-home off-shelf solutions, professional services and consulting, end-to-end flexible system
infrastructure, outsourcing, integration and training services for Hardware, Software and RT-OS \ Embedded Systems.
The company is divided into the following three Divisions:

Real Time Group
Training
rt-ed.co.il

Development
rt-dev.com

H.R.
rt-hr.co.il

Development Division: Developing Image \ Video Processing TI CPU’s & DSP’s( DM64x DaVinci Video Processor), Linux Kernel
Device Drivers for Embedded Systems as well as Smart-Home Systems, Base Stations and Wireless End Points for controlling your
SOHO, Security and Energy Saving features.
Training Division - Professional Training Services for Hardware, Software, RT-OS and Embedded systems industries, providing the
knowledge and experience needed to enable professional engineers to Develop, Integrate and QA Hardware, Software and Networking
Projects.
H.R. Division: Our H.R team specializes in business provider outsourcing (BPO), recruiting and out-sourcing professional candidates
for the hi-tech industry. We are well known for our professionalism, personal touch and involvement in each and every candidate’s
process.
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Rubidium Ltd. is a leading developer of Speech Processing solutions that cover the entire spectrum
of voice dialog systems: input, output and interaction. Rubidium covers the scope of embedded
VUI: ASR with beam-forming, Voice Trigger, TTS, compression, biometric speaker verification, and
more.
Rubidium's solutions are optimized for low-resource/power embedded applications in mobile,
wireless, wearable and home tech. With 50+ million products in the market, Rubidium's low cost,
small footprint technology is available for a large selection of processors, chips and software
environments.
Our multi-lingual Voice User Interface (VUI) solutions enable consumer and mobile product
developers to introduce the sleekest user-friendly products to market, while ensuring a quick
development cycle and keeping their BOM as low as possible.
Voice is the new touch of a finger, both for product operation and user identification. Strong voice
features are what allow our partners and clients to differentiate themselves and remain
competitive and profitable in a rapidly evolving economy.
Write to us at info@rubidium.com or visit us on YouTupe and Twitter @ RubidiumLtd or our web
site www.rubidium.com .
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 SAPהיא המובילה העולמית בעולם היישומים הארגוניים ושירותים בתחום תוכנה ,ונמצאת במרכזה של המהפכה
הטכנולוגית של ימינו SAP .מפתחת פתרונות חדשניים שמסייעים לארגונים "לרוץ" כפי שלא רצו בעבר ומשפרת במקביל את
איכות חייהם של אנשים בכל רחבי העולם.
כמובילת שוק בתחום היישומים הארגוניים SAP ,מסייעת לחברות בכל סדר גודל ובכל ענף לפעול טוב יותר .היישומים
והשירותים של  SAPמאפשרים ללמעלה מ 251,000 -לקוחות ביותר מ 188 -מדינות לפעול ברווחיות ,להתאים עצמם
למציאות המשתנה ולצמוח באופן מתמיד.
SAPרושמת הצלחות בתחומים החמים ביותר בעולם התוכנה של ימינו .היא השיגה את שיעורי הצמיחה הגבוהים ביותר
בתחום מחשוב הענן ובתחום פלטפורמת  )HANA( In-Memoryוהיא בעלת נתח השוק הגדול ביותר בתחום אפליקציות
המובייל.
 ,SAPמעסיקה  66,000העובדים ב 130 -מדינות ונחשבת לאחד ממקומות העבודה המבוקשים בעולם.
מרכז הפיתוח  SAP Labsישראל ,מהווה חלק ממערך הפיתוח הבינלאומי של  ,SAPומשמש כאחד ממרכזי הפיתוח
האסטרטגיים של  SAPברחבי העולם .המעבדה ממוקמת ברעננה ומעסיקה כ650 -עובדים.

קבוצות הפיתוח בישראל מפתחות את הטכנולוגיות והמוצרים המתקדמים ביותר של  ,SAPאשר יקבעו את הצלחות החברה
בשנים הקרובות בתחומים כגון ,In Memory Database,Cloud Development :ה Mobile-והפורטל הארגוני.
 SAPמגייסת לשירותיה עובדים מנוסים ,בוגרים וסטודנטים מהפקולטות המובילות בישראל בתחומי מדעי המחשב ,הנדסת
תוכנה ,הנדסת תעשייה וניהול ומערכות מידע .החברה שמה דגש על טיפוח ההון אנושי בקרב עובדיה – פיתוח אישי
ומקצועי ,חדשנות ,יוזמה ומצוינות ומציעה לעובדיה מגוון מסלולי קריירה אטרקטיביים.
למידע אודות משרות רלוונטיות והגשת מועמדות.www.careersatsap.com :
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קבוצת שרין טכנולוגיות היא חברה ציבורית בינלאומית הנסחרת בבורסה של סינגפור ( )SGXבשווי של למעלה מ 700-מיליון
דולר ארה"ב ,ומונה למעלה מ 150-עובדים בישראל ,מתוכם כ 40%-במחלקת הפיתוח.
בבעלות החברה חברות בנות בדלתון ,ישראל ,ארה"ב ,הונג קונג והודו ,ומפיצים בכל העולם העוסקים בשיווק ,במכירה
ובתמיכה במוצרי החברה.
מרכזי הפיתוח והייצור של החברה ממוקמים יחד עם הנהלת החברה ,בישראל.
שרין היא חלוצה ומובילה עולמית בתחום הפיתוח והייצור של מוצרים טכנולוגיים פורצי דרך לתעשיית היהלומים.
מאז הוקמה ,בשנת  ,1988הובילה החברה שינויים מרחיקי לכת באופן עבודתם של יצרנים ,סוחרים ומעבדות בתחום
היהלומים.
מוצרי החברה משמשים לתכנון הליטוש האופטימאלי של יהלומים גולמיים ,לעיבוד יהלומים באמצעות ניסור בלייזר ,לדירוג
איכות הליטוש והצבע של יהלומים ,למיפוי פגמים ביהלומים ולצריבת מלל על גבי יהלומים באמצעות לייזר.
שרין נמצאת בתנופת פיתוח וצמיחה מתמדת ,בפרט בכל הנוגע לפתרונות מבוססי הענן שלה .לשרין קשת מוצרים הכוללים
חומרה ,אופטיקה ,תוכנה ומכניקה ,גיאומטריה חישובית ,תלת מימד ,עיבוד תמונה ,ראיה ממוחשבת ,למידה חישובית
ואופטימיזציה .מערכות התוכנה של שרין כוללות אפליקציות Stand Aloneמורכבות ,אלגוריתמיקה ,מערכות מבוזרות
מבוססות ענן בצד השרת ומערכות מבוססות .Web
המוצרים והטכנולוגיה החדשנית של שרין מספקים לעובדיה שלל אתגרים מתמטיים ופיתוחיים ,עבודה עצמאית ויצירתיות.
המפתחים בשרין מקודדים במגוון רחב של שפות תכנות שונות ,כולל  ++Cו .NET-ועובדים בצמוד עם צוות האלגוריתמים.
לבודקים בשרין אחריות רבה הכוללת בדיקות חומרה  +תוכנה ,כתיבת אוטומציה ,בניית התקנות למשתמשי הקצה ועבודה
בצמוד למחלקת התמיכה בפתרון בעיות.
האם יש לך תשוקה לחדשנות? האם את/ה מעוניינ/ת להשתייך לסביבה מאתגרת אך כיפית?
להגשת מועמדות ניתן לשלוח קו"ח לjobs@sarine.com-
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חברת וורקס ל.מ בע"מ היא חברת סטארט-אפ אשר הוקמה בשנת .2014
וורקס הוקמה במטרה לפתח סטארט-אפ אשר יפתור את בעיית חיפוש עובדים ומציאת עבודה .עד היום ,על מנת לחפש
עובדים בעלי עסק היו מפרסמים מודעות דרושים בסוגי המדיה השונים  :עיתון ,אינטרנט ,מודעות דרושים במקומות מרכזיים
כמו לוחות עירוניים .דרך נוספת לחיפוש עובדים הייתה פנייה לחברות השמה אשר היו מבצעות את החיפוש עבור המבקש.
מצד שני ,מחפשי העבודה היו שולחים עשרות ואף מאות קורות חיים וזאת על מנת למצוא את המשרה הנחשקת.
אתר האינטרנט שפיתחה חברת וורקס בא לפתור את הקושי בחיפוש העובדים ובעצם מנגיש את מחפשי העבודה למחפשי
העובדים.
באתר וורקס מחפשי העבודה מפרסמים את הפרופיל שלהם .מחפשי העובדים יבצעו סינון של הפרופילים הנמצאים באתר
על פי העדפותיהם -סוג משרות ,שנות ניסיון ואזור .מתוך הפרופילים אשר נמצאו מתאימים להעדפותיהם יוכלו לבחור עם
אילו עובדים להתקשר ולקבל את קורות החיים שלהם.
באמצעות אתר וורקס לא יצטרכו מעסיקים לפרסם מודעות דרושים ולהוציא מאות שקלים על חיפוש עובדים .מנגד ,מחפשי
העבודה לא יצטרכו לשלוח עשות ואף מאות קורות חיים ולבזבז זמן יקר.

משרדי החברה ממוקמים באזור התעשייה של העיר ראשון לציון .צוות החברה מונה כ 6אנשי צוות.
המשרות שאנחנו מחפשים הם:
מתכנת  WEBשמתמצה בשפות תכנות  . HTML ,CSS ,JS ,MYSQL , PHPידע במערכות אופנסורס כיתרון.
מפתח אפליקציות  , C-OBJECTIVE ,JAVAגם עבודה ברמת שרת.
נציג\ת שירות לקוחות
מנהלי תחום שירות לקוחות ,פיתוח ושיווק עסקי
משאבי אנוש ,תעשייה וניהול
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Founded in 2007, Zemingo is Israel’s leading mobile-first development powerhouse - Design
Studio, Development House & Marketing Agency all under one roof, based in Herzliya
Pituach.
Our unique selection of talents - ex-elite army technology units such as the “Talpiot”
program &Unit 8200 as well as top civilian experts in the fields of Security, Casual Games,
Consumer
Apps and Entertainment - allow us to execute the most challenging projects at the crossroads of user-experience, design, communication, hardware integration and security.

Open Positios:
IOS Developer
Android Developer
server
QA

http://search.jobcast.net/companies/16402/zemingo/jobs

המרכז לקריירה בהנדסה
career@afeka.ac.il | 03-7688629

אלתא מערכות בע"מ (אלתא) ,הינה חטיבה וחברה בת של התעשייה האווירית אשר הוקמה בשנת  1967ופועלת באשדוד החל
משנת  .1969אלתא הינה אחת מחברות האלקטרוניקה הצבאיות המובילות בעולם במגוון תחומים.
אלתא מפתחת היום את מערכות העתיד במגוון זירות :בחלל ,באוויר ,בים וביבשה ,תוך שילוב הון אנושי ,טכנולוגיות מתקדמות,
ידע וניסיון מבצעי רב שנים וזאת כדי לעמוד באתגרים שהעתיד מציב בפנינו.
אלתא מעסיקה מגוון מומחים ,מדענים ומהנדסים מוכשרים ,השולטים בטכנולוגיות ושיטות פיתוח מתקדמות בשוק העולמי
ומהווים מוקדי ידע מנוסים ומעוררי השראה.
אלתא מפתחת ומייצרת את כל חלקי המוצר החל מרמת המרכיב הבודד ועד למערכת בשלמותה .עובדה זו ,כמו גם הניסיון
המבצעי ארוך השנים ,מאפשרים לנו מתן פתרונות המותאמים לצרכיו הייחודיים של הלקוח ומהווים יתרון תחרותי חשוב מול
החברות המתחרות המובילות בעולם.
זהו בית שמפותחות בו "( Systems of Systemsמערכות על") שכמעט ולא ניתן למצוא בחברות הייטק אחרות.
עובדי החברה חדורים בגאוות יחידה על תרומתם הרבה למדינת ישראל ,על ידי פיתוח וייצור מוצרים בעלי חשיבות קריטית
לכלכלתה ולהמשך קיומה.
אלתא מציעה ללקוחותיה ,בארץ ובעולם ,פתרונות מקיפים המבוססים בעיקר על חיישנים אלקטרו-מגנטיים שהיא מפתחת
בתחומי המכ"ם ,הלוחמה האלקטרונית והתקשורת.
לאלתא רשת שיווק בין לאומית ורשת שירות ללקוח הפועלות בקרוב ל 70 -מדינות ברחבי העולם.
פרופיל עסקי  -מצוינות עולמית ללא פשרות
היקף מכירות שנתי ממוצע של מיליארד דולר צבר הזמנות ממוצע של  2.5מיליארד דולר נתח היצוא הממוצע מתוך המכירות כ-
 ,85% - 90%מערכות אלתא מבצעיות בכ 70 -מדינות בעולם מפעלי בת בישראל ,באירופה ,בארצות הברית ובאמריקה
הלטינית שיתוף פעולה נרחב עם ממשלות ומפעלים ביטחוניים בחו"ל פעילות עולמית להגנת המולדת ,להגנת גבולות ,מתקנים,
שדות תעופה ונמלים
דואר אלקטרוניhttp://www.elta-iai.com :
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תכנית "מגשימים" הינה תכנית מצוינות בתחומי המחשבים והסייבר שנועדה להקנות לבני ובנות הפריפריה
הגיאוגרפית והחברתית ,הכשרה איכותית והתמחות בתחומי הסייבר והמחשבים שתאפשר להם בעתיד
להשתלב בתעשיות ההיי טק והסייבר במדינת ישראל.
התכנית נוסדה ע"י צה"ל וקרן רש"י ושותפים לה משרד החינוך ,המטה הקיברנטי הלאומי ,מפעל הפיס,
המוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים ,שירות הביטחון הכללי ושותפים נוספים.

בתכנית לומדים בשני מפגשים שבועיים לאורך כל השנה תכנים מעולם הסייבר באמצעות הרצאות ופעילויות
אינטגרטיביות יחד עם תכנים בנושא חינוך וערכים .בקיץ ,מתקיים מחנה סייבר ש"אורז" את כלל התכנים
שנלמדו במהלך השנה ומייצר חוויה מגבשת ,מחנכת ומעצימה.
"מגשימים" מעניקה לחניכיה ידע וכלים נרחבים וחדשניים שלא נלמדים באף מסגרת לימודית אחרת .ידע זה
יעניק להם אפשרות לשירות משמעותי ומרתק בתפקידי מפתח מובילים בצה"ל ,ובהמשך אף להשתלב
ולהוביל בתעשיות ההיי-טק המתקדמות בארץ ובעולם .הלימודים מתקיימים באוניבסיטאות ,מכללות ומרכזי
פיס בארבע עשר אתרים ברחבי הארץ.
בהמשך להצלחתה של תכנית "מגשימים" ,הוקמה תכנית "ניצני מגשימים"  -המכוונת לתלמידי חטיבות
הביניים " -ניצני מגשימים" הינה תכנית העשרה ייחודית בתחום הסייבר ,המחשבים והטכנולוגיה ,אשר
פותחה ע"י מומחים המהווים את חוד החנית של מערכי הסייבר בישראל .מטרת התוכנית היא להנגיש סייבר
וטכנולוגיה לאוכלוסיות שלא היו שם עד היום.
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שירות הביטחון הכללי הוא ארגון ממלכתי ,המופקד על שמירת ביטחון המדינה ,מוסדותיה
ומשטרה הדמוקרטי מפני איומים של טרור ,ריגול ,חתרנות ,חבלה וחשיפת סודות מדינה.
בשירות פועלים ,גופים מהגדולים והמתקדמים במשק ,העוסקים בפיתוח טכנולוגיה ומקצועות
המחשב במגוון תחומים ,זאת לצד העיסוק בתחומי המודיעין האבטחה והמבצעים.
למידע על משרות בארגון והגשת מועמדות:
http://www.shabak.gov.il/jobs/pages/default.aspx
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Afeka Center For Service Engineering and Management
The Afeka Center for Service Engineering and Management is a unique and innovative entity
that provides comprehensive solutions within the domain of customer experience. The ACSEM
supports and accompanies managements in design and planning of service organizations as
well as coping with service challenges in times of crisis and extreme situations
ACSEM integrates academic know how with many years of senior real life managerial
experience.
The ACSEM combines state of the art infrastructure know-how and well-designed operations
processes through human resources empowerment.
Offering
High level planning of service operations & strategy.
Development and implementation of integrated service metrics.
Service project management.
Managerial support in times of crisis or extreme situations.
Outsourcing of senior service management positions .
Managerial and professional training .
Our site: www.acsem.co.il
Email: rozenes@afeka.ac.il
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