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לכבוד
מנהלי משאבי אנוש במפעלים
הנדון -:מועמדים לעבודה בתעשייה
להלן רשימת דורשי עבודה שפנו להתאחדות התעשיינים ומעוניינים לעבוד במפעלי התעשייה.
מפעלים שימצאו עניין במועמד מתוך הרשימה למשרות שהם מחפשים ,מתבקשים לפנות
למזכירות האגף – אביבה קרני בטל 03-5198819 .ולציין את מספר המשרה ואנו נעביר אליהם
נתונים מפורטים על המועמדים.
.1בעלת ניסיון בתחומי שיווק ופיתוח עסקי ומסחר של מותגים מובילים בשוק .בעלת ניסיון
בפיתוח עסקי בתעשייה.בעלת תואר שני במנהל עסקים .מחפשת תפקיד מתאים בתעשייה.גרה
בשרון.
.2בעל ניסיון בשיווק ומרקום בחברות היי טק .מחפש משרה בתחום ,בעיקר בעולם ההייי טק.בעל
תואר שני במנהל עסקים .גר במודיעין.
.3מנהל מוצר ופרויקט מומחה סין ואסיה פאסיפיק ,בעל ניסיון בניהול פרויקטים בחו"ל ,דובר
סינית ,מחפש תפקיד מתאים בתעשייה.
.4מנהל פרויקטים מנוסה ,כולל ניסיון בתפקידי מכירות בתחום הפריסייל ,ניהול פרויקטים,
ניהול לקוחות אסטרטגיים או טכנולוגיים.
.5מהנדס  CHIP DESIGNמומחה  VLSI ASIC FPGAמחפש תפקיד מתאים במפעל תעשייתי.
.6מהנדס מכונות ,בעל ניסיון בתחומי זיווד מכני ,אלקטרו אופטיקה ומכשור רפואי ,גר בראשון
לציון ,מחפש תפקיד בתכנון מכני ,ניהול פרויקט.
.7מנתח מערכות בעל ניסיון רב באיפיון מערכות מידע ,ניתוח תהליכים  ,BPMעבודה עם מערכת
אורקל ,SQL ,מחפש תפקיד מתאים.
.8מהנדס בדיקות ואלקטרוניקה ,בעל ניסיון רב ,מחפש תפקיד בתחום.
.9מנהלת פרויקט ,בעלת ניסיון רב בארגוני היי טק ,מפיתוח תוכנה ועד תפקידים ניהוליים,
מעוניינת להשתלב בתפקיד מתאים בתעשייה.
.11מנהל שיווק  ,מכירות ופיתוח עסקי ,בחברות טכנולוגיות מקומיות ובינלאומיות ,בעל ניסיון רב
בעבודה בחברות בינלאומיות ,בעל תואר שני במנהל עסקים ,מחפש תפקיד מתאים.
 .11מנהלת פרויקטים בעלת ניסיון רב בחברות היי טק גדולות ,ניהול קשרים בינלאומיים עם
לקוחות ביפן ובארה"ב ,בתחומי תוכנה ,חומרה ,משולב ,מחפשת תפקיד מתאים בתעשייה.
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.12מנהל מכירות בעל ניסיון במכירות בחו"ל ובארץ בתחומים טכנולוגיים מגוונים ,מחפש תפקיד
במפעל תעשייתי.
 .13מנהל מכירות ,שיווק ופיתוח עסקי בעל ניסיון בחברות סטארט אפ והיי טק ,ניהול שיווק
ומרקום בשוק המקומי והבינלאומי (ארה"ב ויפאן) מחפש תפקיד בתעשייה.
.14מהנדס תמיכה בעל ניסיון בניהול והובלת צוותים בתחומים טכנולוגיים ,בעל ידע וניסיון
בתחום תמיכה ובדיקות ,מחפש תפקיד מתאים במפעל תעשייתי.
.15בעל ניסיון בהקמה ,ניהול ותפעול חברות ופרויקטים בארץ ובחו"ל .מהנדס תעשייה וניהול
(תואר שני) מחפש תפקיד בניהול יחידה עסקית ,ניהול קשרי חוץ.
 .16בעל ניסיון בתפקידים ניהוליים ,ניהול תפעול ,ניהול מערכי לוגיסטיקה ,רכש ,שיווק ומכירות,
מחפש תפקיד במפעל תעשייתי.
 .17מנהל תחום  HELP DESKבחברת היי טק גלובאלית ,מחפש תפקיד בתעשייה.
 .18מנהל מוצר ,NPI ,מהנדס תמיכת מוצר ,מנהל פרויקט ,בעל תואר שני בניהול טכנולוגיה,
מחפש תפקיד במפעל תעשייתי ,גר בכפר סבא.
.19בעל ניסיון במערכות מידע ,מומחה  ,ERPמנתח מערכות ,מנהל פרויקטים ,בעל ניסיון בתפעול,
שרשרת אספקה ,רכש  , NPIמחפש תפקיד בתעשייה ,גר בראשון לציון.
.21מהנדס אלקטרוניקה בעל ניסיון בסיוע טכני למכירות ולשיווק ,ניהול פרויקטים בחברות בארץ
ובחו"ל ,מחפש תפקיד מתאים.
.21מנהל צוות בדיקות ואינטגרציה ,בעל ניסיון בתחום מחפש תפקיד במפעל תעשייתי.
 .22מנהל טכנולוגי בתחום מערכות מידע ,ניהול תחום טכנולוגי ,ניהול שירות ,מחפש תפקיד
בתעשייה ,גר בפתח תקווה.
.23מנהלת פרויקטים בעלת ניסיון בתחום מערכות מידע ,תכנון ,הקמה ואחזקת תשתיות ,מחפשת
תפקיד בתעשייה ,גרה בגבעתיים.
.24מפתח תוכנה מנוסה.מהנדס אלקטרוניקה ,בעל ניסיון רב בתכנות  RTמחפש תפקיד במפעל
תעשייתי ,גר בהרצלייה.
.25מהנדס אינטגרציה ותמיכה ,בעל ניסיון בתפקידי הנדסה ,ניהול פרויקטים בארץ ובחו"ל,
מומחה מוליכים למחצה ,מחפש תפקיד בתעשייה.
.26מהנדס מערכת ,מנהל פרויקטים טכנולוגיים ,בעל תואר שני במנהל עסקים ,מחפש תפקיד
במפעל תעשייתי ,גר בראשון לציון.
 .27מנהל תפעול בעל ניסיון בניהול רכש ,תפקידים לוגיסטיים ,ייבוא ייצוא ,מחפש תפקיד בתחום.
.28מנהל טכני בעל ניסיון בניהול פרויקטי תוכנה ,ניהול צוותי פיתוח ,,בעל תואר ראשון בפיזיקה,
מחפש תפקיד מתאים.
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.29מנהל פיתוח תוכנה מנוסה ,ניהל צוות אנשי אלגוריתמים ,אנשי תוכנה ובודקי תוכנה ,ניסיון
בעבודה בארץ ובחו"ל ,מחפש תפקיד בתעשייה.
.31מנהל טכנולוגי בעל ניסיון בהיי טק בחברות ישראליות וזרות ,ניהול צוות תמיכה טכנית ,ניהול
פרויקטים ,ניהול קשרי לקוחות ,מחפש תפקיד מתאים ,גר בהרצליה.
.31מהנדס תעשייה וניהול,בעל ניסיון בתפקידים לוגיסטיים ,ניהול פרויקטים ,רכש  ,תפעול,
מחפש תפקיד בתחומים אלו.
.32מהנדס תוכנה בעל ניסיון בפיתוח והטמעה ,בעל ידע במערכות אורקל ,מעוניין להשתלב
בתפקיד פיתוח ,גר בכפר סבא.
.33מפתח תוכנה מומחה  , EMBEDDEDמחפש עבודה מתאימה.
.34מנהל מוצר ופרויקטים ,ניסיון רב בתכנון אנלוגי ,דיגיטלי ,רכיבים ,מחפש תפקיד בתחומי
הטכנולוגיה ,מהנדס אלקטרוניקה ,ותואר שני במנהל עסקים.
.35מנהל טכני בעל ניסיון בהובלה טכנולוגית ,פיתוח וניהול מוצר ,מחפש תפקיד בתחום ,גר
בקריית אונו.

מועמדים ללא ניסיון
.36בעל ניסיון בניהול ערוצי מדיה דיגיטלית וניהול מוצרי תוכן דיגיטליים ,מחפש תפקיד
בתעשייה.
.37סיים לאחרונה תואר ראשון בהנדסה ביו רפואית ,מעוניין להשתלב בתעשייה.
.38מהנדסת מכונות מתחילה ,מחפשת תפקיד בתחומים:בקרה ,אינטגרציה ,תכן וייצור ,אבטחת
איכות.
.39בוגר תואר ראשון במדעי המחשב .מעוניין בתפקיד בבדיקות תוכנה.
.41בעל תואר ראשון במדעי המחשב ,התמחות במערכות תוכנה ,מחפש תפקיד בתעשייה.
.41מהנדס תעשייה וניהול ללא ניסיון  ,מחפש תפקיד בתחומים :פלנר ,מנהל פרויקטים ,תפעול,
ארגון ושיטות ,גר בתל אביב.
 .42מהנדס תעשייה וניהול ללא ניסיון ,מחפש תפקיד בתחומים :ניהול פרויקטים ,שרשרת
אספקה ,לוגיסטיקה.
.43מהנדס חשמל ומחשבים ,ללא ניסיון .מחפש משרה בתחומים :פיתוח חומרה ,אינטגרציה,
וירפיקציה RT RF ,ומעגלים.
.44בעל תואר בהנדסת מחשבים ותואר שני במנהל עסקים ,מחפש תפקיד בניהול פרויקטים ,מנהל
מוצר ,גר בהרצלייה.
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.45מהנדס תעשייה וניהול מחפש תפקיד בניהול פרויקטים.
.46מהנדס מתחיל בתחומי חומרה ותוכנה.מחפש תפקיד בתחום.
.47מהנדס חומרה ,מחפש תפקיד בתחומים :אינטגרציה ,תקשורת אלחוטית ,RF ,תקשורת
מחשבים.
.48מהנדס תעשייה וניהול ,מחפש תפקיד בניהול פרויקטים ,מנהל מוצר ,מערכות מידע ,גר בתל
אביב.
.49מהנדס חשמל ומחשבים מחפש תפקיד בתחומים , BECK-END , RF :בקרה ,עיבוד אותות,
פיתוח חומרה ,אינטגרציה.
.51מהנדס אלקטרוניקה מתחיל .מחפש תפקיד במכירות ,פיתוח חומרה ,אינטגרציה ,ולידציה,
 ,FPGA ,RFגר בתל אביב.
.51מהנדס חשמל ואלקטרוניקה ,מחפש תפקיד מתאים בתעשייה.
.52מהנדס חשמל ואלקטרוניקה מתחיל .מחפש משרה בתחומים :פיתוח חומרה ,וראיפיקציה,
ולידציה ,בדיקות חומרה ,גר בחולון.
.53מהנדס מכונות מתחיל ,מחפש תפקיד בפיתוח ,ולידציה ,אינטגרציה .גר ברמת גן.
.54מהנדס תעשייה וניהול ללא ניסיון .מחפש משרה בתחומים :פיתוח אלוגריתמי ,מהנדס פיתוח
תוכנה ומערכות מידע.
.55מהנדס חשמל ואלקטרוניקה מתחיל .מחפש תפקיד בפיתוח חומרה ,אינטגרציה ,ורפיקציה.
.56בוגר קורס ניהול רשתות  MCITPשל מייקרוסופט ,מחפש תפקיד בתעשייה.
 .57מהנדס אלקטרוניקה מתחיל מחפש תפקיד בפיתוח ,חומרה , FPGA ,RT ,אינטגרציה,
ולידציה.
.58מחפש משרה בתחום  , CUSTOMER FACINGבעל ידע וניסיון בתחום.
.59מנהל שיווק מוצר ופיתוח עסקי ,בעל תואר שני במנהל עסקים  ,עבד מול השוק האמריקאי
והסיני מחפש תפקיד מתאים בתעשייה
.61מהנדס תעשייה וניהול ,מחפש תפקיד בניהול פרויקטים במחלקת  BIבמפעל תעשייתי.
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