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לכבוד
מנהלימשאביאנושבמפעלים


הנדון-:מועמדיםלעבודהבתעשייה

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.
.1מנהל טכני מומחה בניהול מוצר ותהליכים תומכי מכירה ,בעל ניסיון בתחומי טכנולוגיה שונים,
בעל תואר ראשון בהנדסת מחשבים ותואר שני במנהל עסקים ,מחפש תפקיד ניהול-טכנולוגי או
הנדסי.
.2מעוניין במשרה ניהולית בתחום המכירות או פיתוח עסקי ,בעל תואר שני במנהל עסקים וניסיון
בתחום.
.3בעל ניסיון בתחום שיווק טכנולוגי ,בתחום  WWו OEM -בתחומי האלקטרוניקה ,מעוניין
בתפקיד בתעשייה ,גר בתל אביב.
.4בעל ניסיון בהקמה ,פיתוח וניהול מערכים טכניים בחברות ישראליות ובינלאומיות ,מחפש
תפקיד מתאים בתעשייה.
.5מנהל טכני בעל ניסיון בניהול לקוחות ,פרויקטים ,תהליכי  PRE-POST SALEותמיכה .צבר
ניסיון בעבודה בחברה בחו"ל ,מעוניין בתפקיד מתאים.
.6מנהל לוגיסטיקה ושרשרת אספקה בעל ידע וניסיון של כ 22 -שנים בעבודה בחברות בארץ
ובחו"ל ,גר במזכרת בתיה ,מחפש תפקיד מתאים.
.7מנהלת פרויקטים מנוסה בתחומי תקשורת מחשבים ,מחפשת משרה בניהול פרויקטים בתחומי
הטכנולוגיה ,תקשורת ,ניהול לקוחות ,הנדסת מערכת.
.8מהנדס פיתוח בעל ניסיון בתחום החומרים המרוכבים ומכשור רפואי ,מעוניין להשתלב בתפקיד
מהנדס פיתוח ,ייצור או ניהול פרויקטים בתחומים טכניים.
.9מנהל שיווק ,מכירות ופיתוח עסקי בעל ניסיון בחברות בארץ ובעולם ,מעוניין בתפקיד בתחום
השיווק ,פתוח עסקי הקמת חברות.
.12מהנדס ומנהל פרויקטים בעל ניסיון בעבודה בחברות ישראליות ובינלאומיות ,אסטרטגייה
תפעולית ,מעוניין במשרה בניהול פרויקטים ,מנהל מוצר ,תפעול ,מנהל תיקי לקוחות.
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 .11בעל ניסיון בתפעול ,ניהול ייצור ,ניהול פרויקטים ,הנדסאי תעשייה וניהול ,מעוניין להשתלב
בתפקיד דומה במפעל תעשייתי ,גר בגבעתיים.
.12מחפש תפקיד בתחומים :ניהול מוצר ,ניהול פרויקטים ,ניהול לקוחות ,בעל ניסיון בתחומים
אלו,בעל תואר שני בניהול השיווק ,גר ברמת גן.
.13מנהל שיווק ומכירות  ,פיתוח עסקי ומכירות בינלאומיות ,מחפש תפקיד בתחום ,גר בהרצליה.
.14בעל ניסיון בתחומי הפיתוח וההנדסה עם מוצרי היי טק מתקדמים ,ניהול מוצרים ופרויקטים
מחפש תפקיד מתאים במפעל תעשייתי.
.15מחפש משרה בניהול פרויקטים או פריסייל בתחומי הטכנולוגיה ,מהנדס חשמל ואלקטרוניקה
ותואר שני במנהל עסקים  ,בעל ניסיון בעבודה בחברות בארץ ובחו"ל ,מחפש תפקיד ,גר בהרצליה.
.16עסק בניהול פרויקטים בתחום המזל"טים ,מחפש תפקיד בתחומים :תוכנה ,חומרה,RT ,
אינטגרציה ,ניהול פרויקטים.
.17מנהל טכני בעל ניסיון בהובלה טכנולוגית ,מחפש תפקיד בתחום ניהול המוצר ,ניהול
פרויקטים ,פיתוח פרויקטים.בעל תואר ראשון במדעי המחשב.
.18בעל ניסיון בשיווק מוצר ופיתוח עסקי בחברות אינטרנט ומסחר אלקטרוני בישראל ובחו"ל,
מחפש תפקיד בתעשייה.
.19מנהל מכירות ופיתוח עסקי בחברות בישראל ובחו"ל ,בעיקר לשוק ה ,IT -הבטחת מידע  ,בעל
ניסיון באיתור שווקים ולקוחות מחפש תפקיד בתעשייה.
.22בעל ניסיון בניהול שרשרת אספקה וניהול התפעול במערכים לוגיסטיים בחברות ישראליות
ובינלאומיות ,מחפש תפקיד בניהול לוגיסטי ,שרשרת אספקה ,מנהל רכש ,מנהל תפעול.
.21מהנדס בתחום הביו רפואה ,בעל ניסיון בפיתוח וניהול פרויקטים ,הנדסת תהליך ואפליקציות,
בעל ניסיון בחברות בארץ ובחו"ל  ,מחפש תפקיד בתחום ,גר בחיפה.
.22כלכלן בעל ניסיון בתפקידי אנליזה ,ניהול סיכונים ,מערכות בקרה ,עבד בחברות גלובאליות,
מחפש תפקיד בתחום הפיננסי.
.23עו"ד בעלת ניסיון ברגולציה ,אחריות חברתית תאגידית ,מימשל ,מחפשת תפקיד מתאים
בתעשייה ,גרה בתל אביב.
.24בעל ניסיון בשיווק טכנולוגיות תקשורת בחברות בחו"ל ,עבד שנים בחו"ל ,מחפש תפקיד
בתעשייה .
.25בעל ניסיון בניהול מוצר  ,עבודה מול לקוחות ושווקים בינלאומיים ,מחפש תפקיד בתחומי
השיווק ,ניהול מוצר ,פיתוח עסקי ,מכירות.
.26מנהל מוצר בעל ניסיון בתפקידי ניהול מוצר ,מהנדס מערכת ואינטגרציה של מערכות
טכנולוגיות ,מחפש תפקיד מתאים.
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.27בעל ניסיון בניהול פרויקטים ,תפקידי מכירות  ,פריסייל ,ניהול לקוחות בחברות גדולות מחפש
תפקיד בתעשייה.
.28מנהל פרויקטים בעל ניסיון בתעשיית ההייטק ,בתחומי ה ,WEB -אפליקציות ארגוניות ,בעל
תואר שני במערכות מידע ושיווק ותואר  PHDבביו אינפורמטיקה ,מעוניין בתפקיד מתאים במפעל
תעשייתי.
.29מנהל מכירות ,מומחה בשיווק ופיתוח עסקי בחברות בזירה הבינלאומית ,מחפש תפקיד
בתעשייה.
.32מנהלת פרויקטים בעלת ניסיון בפרויקטים גדולים בארץ ובחו"ל בתחומי תוכנה ,חומרה
משולב.מחפשת תפקיד בתעשייה.
.31מהנדס מכונות בעל ניסיון בתכן מכני ,זיווד מכני ,אלקטרו אופטיקה ומכשור רפואי ,מחפש
תפקיד מתאים ,גר בראשון לציון.
.32מנהלת פרויקטים ומוקדים ,התמחתה בתחום שירות ,תמיכה והדרכה ,מחפשת תפקיד
בתחומים אלו ,גרה ברעננה.
.33בעל ניסיון בתפקידי ניהול טכני ,ניהול מכירות בארץ ובחו"ל ,ניהול שירות טכני
מחפש תפקיד בתעשייה.
.34בעל ניסיון וידע בניהול אסטרטגיה ,שיווק ,ניתוח שוק  ,ניהול קשרים עסקיים ,קידום מכירות
בעולם ההייטק מחפש תפקיד בתעשייה ,גר במודיעין.
.35הנדסאי מכונות ואלקטרוניקה ,בעל ניסיון בתמיכה ,שירות ופיתוח בשטח ,עבודה מול לקוחות
בארץ ובחו"ל ,מחפש תפקיד התעשייה.
.36מנהל שיווק ופיתוח עסקי בתחומי תקשורת וסלולר ,אבטחת מידע ,ניהול מוצר מחפש תפקיד
בתחומים אלו.
.37מהנדס אלקטרוניקה בעל ניסיון בתהליכי פיתוח והנדסה ,ניהול פרויקטים ,הנדסת מערכת,
תמיכה טכנית ושיווק ,מחפש תפקיד מתאים.
.38מנהל פרויקטים ,מהנדס תעשייה וניהול ,מחפש תפקיד בפרויקטים לוגיסטיים ,שיפור תהליכי
עבודה.
.39בעל ניסיון רב בתחומי טכנולוגיה  ,תקשורת נתונים ומערכות מידע ,עבד עם חברות גדולות,
מחפש תפקיד בתחומים אלו.
.42מנהל מכירות ,שיווק ופיתוח עסקי בעל ניסיון בענף התקשורת ואבטחת מידע .מחפש תפקיד
בתעשייה.
.41מנהל מקצועי בפיתוח עסקי ,מכירות ושיווק  ,התמחה בשיפור ביצועים ובאיתור לקוחות
חדשים ,מחפש תפקיד במפעל תעשייתי ,גר בתל אביב.
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.42מנהל שרשרת אספקה ובעל ניסיון בתחום התפעול  ,ניהול רכש ,לוגיסטיקה ותפעול ,מחפש
תפקיד במפעל תעשייתי ,הנדסאי תעשייה וניהול.
.43רו"ח  ,בעל ניסיון בעבודה במשרד רו"ח  ,מעוניין להשתלב בתפקיד במפעל תעשייתי ,גר בכפר
טרומן.
.44מנהל מכירות ופיתוח עסקי בחברות בארץ ובחו"ל ,מעוניין במשרה בתחומים אלו ,או בסחר
בינלאומי ,רכש בינלאומי.
.45בעל ניסיון בתעשיית ה IT -בניהול מכירות ופיתוח עסקי ,בתחומי חומרה ,תוכנה ושירותים
מעוניין בתפקיד במפעל תעשייתי.
.46מנהל מכירות ותפעול  ,ניהול שרשרת אספקה ,מערכי מכירות ,ניהול שיווק ,מחפש תפקיד
מתאים בתעשייה.
.47טכנולוגית מזון ובוגרת קורס ניטור מחקרים קליניים  , CRAבעלת ניסיון בתחום אבטחת
איכות מעוניינת בתפקיד בתחומים:הביו טק ,מחקרים קליניים ,גרה ברמת גן.
.48איש שיווק ופיתוח עסקי בתעשיית ההייטק ,ניהול שיווק ומכירות בחברות ישראליות
ובינלאומיות ,בעל ניסיון בינלאומי רב ,מחפש תפקיד בתעשייה.
.49מחפש תפקיד בתחומים :ניהול מכירות ,ראש צוות פרויקטים ,תמיכה בלקוחות ,בתחומי
תקשורת ,תקשורת סלולרית ,בעל ניסיון בתחומים אלו בעבודה בחברות ישראליות בחברות
בינלאומיות.
.52מהנדס מכונות ובעל תואר שני במנהל עסקים ,בעל ניסיון בפיתוח עסקי בחברה טכנולוגית
בינלאומית ,מעוניין להשתלב בתפקיד במפעל תעשייתי.
.51מהנדס מערכת מנוסה בניהול פרויקטים ,פיתוח ,ניהול צוותים ,ניסיון בעבודה בארגונים
גלובאליים מחפש תפקיד בתעשייה.
.52מהנדס מחשבים ,בעל ניסיון בניהול טכנולוגי עסקי בינלאומי ,בשיווק  ,פיתוח עסקי ,תמיכה
בלקוחות ,מחפש תפקיד במפעל תעשייתי.
.53מהנדס מערכת ,מוביל פרויקטים טכנולוגיים ,בעל תואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
ותואר שני במנהל עסקים ,גר בראשון לציון ,מחפש תפקיד בתעשייה.
.54מהנדסת תוכנה ,בעלת ניסיון בעיבוד תמונה ,תכנות ,ניהול פרויקטים ,מחפשת תפקיד במפעל
תעשייתי ,גרה ברעננה.
.55מהנדס מערכת ופרויקטים ,הוביל פרויקטים טכנולוגיים ,מעוניין להשתלב בעבודה במפעל
תעשייתי בפרויקטים טכנולוגיים.
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.56מהנדס חומרה ,בעל ידע וניסיון בפיתוח של  , FPGAורפיקציה ,ולידציה ,פיתוח  ,FPGAגר
בפתח תקווה ,מחפש תפקיד בתעשייה.
.57מנהל סיסטם ומנהל צוות טכני ,בעל ניסיון בניהול פרויקטים מורכבים בתחום תשתיות,
שרתים ,סיסטם ותמיכה ,מחפש תפקיד בתעשייה.
.58בעל ניסיון בניהול פרויקטים ופיתוח מערכות תוכנה ,ניהל פרויקטים בסביבת MF unix
מחפש תפקיד בתעשייה.
.59תוכניתנית בשפות  ,SSIS ,SSRS ,SQLכלי  BIמחפשת תפקיד בתעשייה.
.62מחפש תפקיד בתחומים :מנמ"ר ,CTO ,מנהל פרויקטים  ,ITבעל ניסיון בתחום ,בוגר תואר שני
במדעי המחשב ,גר ברמת גן.
.61מהנדס מערכת מוביל פרויקטים טכנולוגיים ,מהנדס מכונות ותואר שני במנהל עסקים מחפש
תפקיד ניהול אינטגרציה ,ניהול פרויקטים .PRE-SALE
 .62בעל ניסיון במערכות מידע  ,ERP ,תפעול ,ניתוח מערכות ,מנהל פרויקטים ,אפליקציות ,גר
בראשון לציון ,מחפש תפקיד במפעל תעשייתי.
.63מנתח מערכות בעל ניסיון באפיון מערכות מידעSQL NET' WEB bi :
מחפש תפקיד בתעשייה.
.64מנהל טכני בעל ניסיון בניהול פרויקטי תוכנה ,הובלת צוותים ופיתוח ,מחפש תפקיד בתעשייה.
.65מהנדס תוכנה בעל ניסיון בחומרה ובתוכנה ,בעל ידע ב SQL ,NET ,ASIC -מחפש תפקיד במפעל
תעשייתי.
.66מהנדס תוכנה בעל ניסיון ב , JAVA C++ C ,EMBEDDED ,RT -מחפש תפקיד מתאים.
.67מהנדס תוכנה בתחומים  ,GPS EMBEDDED ,RT ,DSPמחפש תפקיד מתאים.
.68מנהל פיתוח תוכנה  ,ניהול צוותי פיתוח ,ניסיון בעבודה בחו"ל ותמיכה בלקוחות ,מחפש
תפקיד מתאים.
.69מהנדס מומחה בתחום הבדיקות וה , FA -פיזיקאי בעל תואר  ,PHDבעל ידע בתחום מוליכים
למחצה מחפש תפקיד מתאים בתעשייה.
.72מפתחת תוכנה בעל ניסיון ב ,C++ ,C# -דלפי ,NET ,מחפש תפקיד בתעשייה.
.71מנהל מערכות מידע  ,בעל ניסיון בתחומי טכנולוגיה ומערכות מידע ,ניסיון בעבודה מול
לקוחות בינלאומיים מחפש תפקיד מתאים.
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.72מהנדס רכיבים ,בעל ניסיון בתהליכי פיתוח ,מעגלים ,מכניקה ובניית עצי מוצר ,בעל ידע
במערכות  ,MFG-PRO AGILEמחפש תפקיד בתעשייה.
.73מהנדס מערכות מידע ותקשורת ,בעל ניסיון בינלאומי עשיר ,עבד בחברות גדולות בחו"ל
בתחומי התקשורת הסלולרית ותקשורת נתונים ,מחפש תפקיד בתעשייה.
.74מהנדס מחשבים ,ניהול פרויקטים טכנולוגיים ,מעוניין בתפקיד בתחומיםPRE-POST-SALE :
אינטגרציה ,וניהול פרויקטים.
.75מהנדס מערכת ,מוביל פרויקטים טכנולוגיים ,התמחה ברשתות תקשורת אופטיות ואלחוטיות,
טכנולוגיות  ,NGNמהנדס חשמל ואלקטרוניקה ובעל תואר שני במנהל עסקים ,מחפש תפקיד
בתעשייה.
.76מהנדס מחשבים ,בעל ניסיון בפיתוח  EMBEDDEDבשפת  Cמחפש תפקיד בתעשייה.
.77מהנדסת פרויקטים וראש צוות בעלת ניסיון בניהול מוצר ,ניהול פרויקטים ,גרה בתל אביב,
מחפשת תפקיד בתעשייה.
.78מנהל פיתוח חומרה ,בעל ניסיון בתחום סמי קונדקטור ,ב SW RT -מחפש תפקיד בתעשייה.

מועמדיםללאניסיון
.79מהנדס אלקטרוניקה מתחיל ,התמחה בייצור שבבים  VLSIמחפש תפקיד בפיתוח חומרה,
ולידציה ,וראיפיקציה , VLSI ,FPGA ,מחפש תפקיד בתעשייה.
.82סיים קורס  ,QAהנדסאי חשמל ואלקטרוניקה ,מחפש תפקיד בתחום בדיקות תוכנה.
 .81מחפש תפקיד בתחומים POST-SALES PRE-SALES :עבד בארה"ב  ,מחפש תפקיד בתעשייה.
.82מהנדס פיתוח חומרה ,התמחה בפיתוח חומרה לוידאו ,בעל ידע ב FPGA -מחפש תפקיד
בתעשייה.
.83מנהל רשתות מתחיל סיים קורס ניהול רשתות ו CCNA -מחפש תפקיד בתעשייה.
.84בוגר הנדסה ביו רפואית מחפש עבודה בתחום עיבוד אותות או עיבוד תמונות.
.85מהנדס חומרה צעיר ,התמחה ב FPGA -מעוניין בתפקיד בתחומים ,FPGA ,ASIC :פיתוח
חומרה.
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.86מהנדס חומרים מחפש תפקיד בתחומים :הנדסת תהליך או העברה מפיתוח לייצור.
.87בוגר מדעי המחשב ,מחפש תפקיד בתחומים.JAVA , C , C++ :
.88מהנדס אלקטרוניקה מתחיל ,מחפש תפקיד בתחומים :מכירות ,פיתוח חומרה ,אינטגרציה,
ולידציה QA VLSI ,חומרה ,גר בתל אביב ,מחפש תפקיד בתעשייה.
.89מהנדסת תוכנה מחפשת משרה בתחום פיתוח תוכנה. JAVA C++ C# C ,
.92מהנדסת תעשייה וניהול מחפשת תפקיד בתחום שרשרת אספקה ,ניהול רכש ,תפעול,
לוגיסטיקה ,גרה בנתניה.
.91מהנדס תעשייה וניהול מחפש משרה בתחומים :פיתוח תוכנה ,ניהול פרויקטים ,פלנר ,מערכות
מידע.
.92מהנדס מחשבים מתחיל מחפש תפקיד בתחומים :עיבוד אותות ,עיבוד תמונה ,אלוגריתמיקה.
.93בוגר מדעי המחשב ,מחפש תפקיד בתחום בדיקות תוכנה.
.94מהנדס אלקטרוניקה ,מחפש תפקיד בתחום חומרה ותוכנה.
.95בוגר תואר ראשון במדעי המחשב ומתמטיקה מחפש משרה בתפקיד פיתוח בC# C++ C -
NET
.96מהנדס אלקטרוניקה  ,מחפש תפקיד בתחומים :חומרה-פיתוח ,אינטגרציה ,תמיכת מוצרQA ,
חומרה ,גר בבת ים.
.97מהנדס חומרה ,מחפש תפקיד בתחומים :פיתוח חומרה ,אימות ופיתוח ,בדיקות מערכת,
בדיקות ואינטגרציה
.98מהנדס חומרה מחפש תפקיד בתחום פיתוח וחומרה  , VHDLאינטגרציהPRE-SALE ,
.99מהנדס ביו רפואי ,מחפש תפקיד בתחום עיבוד אותות ,או עיבוד תמונה ,פיתוח ,ולידציה.
.122מהנדס חומרה התמחה  FPGAמחפש תפקיד בתחומים ,FPGA ,ASIC :פיתוח חומרה
וריפיקציה ,רכיבים אלקטרוניים.
.121מהנדס פיתוח מחפש תפקיד בתחום חומרים מרוכבים ומכשור רפואי.
.122מהנדסת תעשייה וניהול ,התמחות במערכות מידע מחפשת תפקיד בתחוםC ,JAVA ,SQL :
עיצוב ופיתוח מערכות הטמעה של מערכות מידע ,גרה בהרצליה.
.123מהנדס חומרה מתחיל ,מחפש תפקיד בתחום הנדסת חומרה ,תמיכת מוצר QA ,חומרה.
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.124מהנדס תוכנה ,מחפש תפקיד בתחומים. WEB ,JAVA :
.125מהנדס תעשייה וניהול  ,מחפש תפקיד בתחום מערכות מידע ,ניהול פרויקטים ,לוגיסטיקה ,
ארגון ושיטות.
.126מהנדס תעשייה וניהול ,מחפש תפקיד בתחומים :לוגיסטיקה ,רכש ,פרויקטים ,תפעול,
מערכות מידע.
.127מהנדס חשמל ואלקטרוניקה ,מחפש תפקיד בתחומים :חומרה ,פיתוח C++ C ,EMBEDDED
. FPGA ASIC RT

בברכה
אבי ברק
ראש האגף
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