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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.

.1מנהל מכירות ,שיווק ופיתוח עסקי בעל ניסיון רב בענף התקשורת ואבטחת מידע .מחפש תפקיד
מתאים בתעשייה.
.2מהנדס אלקטרוניקה מנוסה בתהליכי פיתוח והנדסה ,ניהול פרויקטים ,הנדסת מערכת,
בדיקות ,QA ,הטמעת מוצרים ,אינטגרציה של מערכות ,תמיכה טכנית ,מחפש תפקיד
מתאים.השכלה :מהנדס אלקטרוניקה.
 .3מנהל מקצועי בפיתוח עסקי ,מכירות ושיווק ,מומחה בשיפור ביצועים ,גיוסי הון ,גר בתל אביב,
מעוניין בתפקיד מתאים בתעשייה.
.4מנהל מוצר תוכנה ,בעל ניסיון בתפקידי פיתוח ,ניהול פרויקטים ,ניהול מוצר בעל תואר ראשון
במתמטיקה ומדעי המחשב  ,מעוניין בתפקיד מנהל מוצר תוכנה.
.5מנהלת פרויקטים בעלת ניסיון בסביבה בינלאומית ,יצירת קשרים ,שיתופי פעולה ,גיוס
לקוחות .מחפשת תפקיד מתאים בתעשייה.
.6מנהל פרויקטים בפיתוח תוכנה ,תחזוקת תוכנה ותמיכת שטח למוצרים .מחפש תפקיד
בתחומים :ניהול פרויקטים,ניהול לקוחות ,הובלת פיתוח .השכלה :הנדסאי מחשבים.
.7מחפש תפקיד בניהול מוצר ,NPI ,מהנדס תמיכת מוצר ,מנהל פרויקט ,בעל תואר שני בניהול
טכנולוגי  ,גר בכפר סבא.
 .8מהנדסת תעשייה וניהול בעלת ניסיון בתחום מערכות מידע ,ERP :הובלת תהליכים ,ייזום
מערכות ,הסבת מערכות מידע,גרה בכפר חנניה (ליד כרמיאל) מחפשת תפקיד מתאים בתעשייה.
.9מהנדס תוכנה ואלוגריתמים בעל ניסיון בעיבוד אותות ,עיבוד תמונה ,תקשורת ספרתית ,דחיסת
וידאו ,מערכות זמן אמת ,בעל תואר ראשון בפיסיקה ,מחפש תפקיד מתאים.
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.11איש תוכנה מנוסה.בעל ניסיון כמהנדס מערכות מידע ,בניית מערכות תוכנה בסביבת  WEBעל
שרתי מייקרוסופט.מחפש תפקיד בודק תוכנה או מפתח תוכנה.
.11הנדסאי אלקטרוניקה ,בעל ניסיון בתחומים טכניים :שירות ,מכירות ,עבודה עם לקוחות
בארץ ובחו"ל ,עובד כמנהל שירות ארצי של ציוד בקרה תעשייתית וציוד אנליטי .מחפש תפקיד ב:
תהליכים תומכי מכירה.PRE POST SALE ,
.12מהנדס מכונות ובעל תואר שני במנהל עסקים,עובד כמנהל שיווק ופיתוח עסקי בחברה
טכנולוגית בינלאומית מחפש תפקיד בתעשייה.
.13מנהל מכירות בעל ניסיון בפיתוח עסקי בינלאומי בארצות שונות בעולם ,מחפש תפקיד
בתעשייה.
.14מהנדס אלקטרוניקה ,בעל ניסיון בתפקידי  ,NPIבדיקות חומרה ,תוכנה ואינטגרציה .מחפש
תפקיד בתחומים :מהנדס חומרה-פיתוח ,מהנדס  ,NPIאינטגרציה ,בדיקות חומרה ,תמיכת
מוצר QA,חומרה,בדיקות תוכנה.
.15מנהל שיווק ופיתוח עסקי בעל ניסיון בתחומי תקשורת ,פיננסים וסלולאר .מעוניין בתפקיד
בתחומים :מנהל שיווק ,פיתוח עסקי ,מנהל מוצר ,קווי מוצר ,ניהול פרויקטים.
.16מנהל מוצר בעל ניסיון בתחומי התקשורת באינטרנט ומובייל.מעוניין בתפקיד בתחומים:ניהול
פרויקטים ,הקמת אתרים ,אפיון ממשקים.
.17מהנדס מערכת ו PRE SALE -בעל ניסיון בתחום התקשורת ,מחפש תפקיד של מהנדס מכירות
או מהנדס מערכת .גר בתל אביב.
.18מהנדס תעשייה וניהול ,בעל ניסיון בניהול צוות בדיקות ומוביל אינטגרציה.מעוניין במשרה
כראש צוות/מהנדס בדיקות.
.19מנהל טכני ,בעל ניסיון בניהול לקוחות ,פרויקטים ,תהליכי  PRE-POST SALEותמיכה .עבד
מספר שנים בארה"ב ,מחפש תפקיד בתעשייה.
.21מהנדס רכיבים ,בעל ניסיון בתהליכי פיתוח מעגלים ,מכניקה ובניית עצי מוצר .מחפש תפקיד
מתאים.
.21מנהל פיתוח ופרויקטים בעל ניסיון .מחפש תפקיד בתחומי טכנולוגיה ,WEB ,אפליקציות
ארגוניות ,מייזמים טכנולוגיים ,בעל תואר  PHDבביו אינפורמטיקה סימולציה וניתוח נתונים.
מחפש תפקיד הולם.
.22מנהל פרויקטים ,לקוחות ,מכירות ופיתוח עסקי,בעל ניסיון בעבודה במפעלים בארץ ובחו"ל.
מחפש תפקיד מתאים בתעשייה.
.23מהנדסת תוכנה בעלת ניסיון בתחומים :עיבוד תמונה ,תכנות וניהול פרויקטים .גרה ברעננה.
מחפשת תפקיד מתאים במפעל תעשייתי.
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.24בעל ידע וניסיון בפיתוח תוכנה ,ניהול מוצר ,ניהול אתרים ,ניהול תחום.בעל תואר ראשון
במתמטיקה .בעל ניסיון בעבודה בארץ ובחו"ל .מחפש תפקיד מתאים.
.25בעל ניסיון בתחומים :ניהול כספים ,ניהול משאבי אנוש ,ניהול תפעול .מחפש תפקיד בתעשייה.
 .26מנהלת  NPIבעל ניסיון בניהול מוצר בהנדסה ,אחראית  ,NPIניהול קבלני משנה בארץ ובחו"ל.
מחפשת תפקיד מתאים.
.27מהנדס תעשייה וניהול ,בעל ניסיון בניהול תפעול ,ניהול פרויקטים ,שיפור ביצועים .מחפש
תפקיד בתעשייה.
.28מנהל תחום  HELP DESKבחברת הייטק גלובאלית ,בעל ניסיון בהקמת מוקדי HELP DESK
בארץ ובחו"ל .מחפש תפקיד בתעשייה.
.29מנהל שיווק ומכירות ,בעל רקע בניהול מוצר ,ניהול פרויקטים ,ניהול תהליכי PRE POST SALE
פיתוח תוכנה ,מחפש תפקיד בתחומים אלו.
 .31מנהל מקצועי בפיתוח עסקי ,מכירות ושיווק .מומחה בשיפור ביצועים ,באיתור לקוחות
חדשים .גר בתל אביב .מחפש תפקיד הולם.
.31מנהל מוצר ופרויקט בתחומי , ITמומחה סין ואסיה פאסיפיק.מחפש תפקיד בתעשייה.
 .32מהנדס אינטגרציה ,בעל ניסיון בניהול פרויקטים ,שיפור תהליכים .גר בתל אביב .מחפש
תפקיד בניהול פרויקטים,תפעול ,ארגון ושיטות.
.33מנהל מוצר ומהנדס מערכת בעל ניסיון בניהול של מערכות טכנולוגיות ,ניסיון בחומרה ותוכנה
(  )UNIX ,VMS ,RFמחפש תפקיד כמנהל מוצר טכנולוגי ,מנהל מערכת טכנולוגית ,מהנדס מערכת.
.34מנהלת פרויקטים בעלת ניסיון בניהול פרויקטי איכות בתחומים :תוכנה ,חומרה משולב.
ניסיון מול לקוחות בארץ ובחו"ל .מעוניינת בתפקיד מתאים בתעשייה.
.35מנהל מכירות ,שיווק ,גיוס הון ומשקיעים ,בעל ניסיון בעבודה בארץ ובשיווק בינלאומי ,מחפש
תפקיד מתאים.
.36מהנדס תעשייה וניהול בעל ניסיון בתחומי ניהול ,תפעול ושירות ,ניהול מערכות מידע ומערכי
שירות ,שיפור תהליכי עבודה .מחפש תפקיד בתעשייה.
.37בעל ניסיון בניהול ,הובלה ותפעול של חברות ,מיזמים ופרויקטים בארץ ובחו"ל .שולט ב5 -
שפות.מחפש תפקיד בתעשייה.
.38מהנדסת מכונות ,בעל ניסיון בתכן מכאני ,בחברות בתחומי זיווד מכאני ,אלקטרו-אופטיקה
ומכשור רפואי .מחפשת תפקיד בתחום התכן המכאני ,ניהול פרויקטים.גרה בראשון לציון.
.39מהנדסת תוכנה התמחתה בתחום  ,RT++ , C ,RTממשקי חומרה-תוכנה ו . MMI -מעוניינת
בתפקיד הולם.
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.41בעל ניסיון בניהול שיווק ,דיגיטל ומרקום בשוק ההיי טק .מחפש תפקיד בתעשייה.
 .41מנהל פרויקטים ,בעל ניסיון בתפקידי מכירות  , PRE SALEמחפש תפקיד בתחומים אלו.
.42מהנדס תוכנה ,בעל ניסיון בתחומים ,DSP ,RT :חברות סלולאר ,גר בראש העין ,מחפש תפקיד
מתאים.
.43מהנדסת כימיה וביוטכנולוגיה ,מחפשת תפקיד במפעל תעשייתי ,גרה בכרמיאל.

מועמדים ללא ניסיון
.44בעל תואר ראשון במדעי המחשב ,מעוניין בתפקיד מהנדס מתחיל :פיתוח תוכנה.JAVA ,NET ,
גר בתל אביב.
.45מהנדס אלקטרוניקה צעיר ,מחפש תפקיד כמהנדס חומרה.
.46מהנדס אלקטרוניקה ללא ניסיון .מחפש תפקיד בתחום חומרה ותוכנה.
.47בעלת תואר ראשון בביולוגיה חישובית ,ותואר שני במדעי המחשב .מחפשת תפקיד בפיתוח
תוכנה.C++ ,JAVA ,
.48מהנדס תעשייה וניהול מחפש תפקיד בניהול פרויקטים מול לקוחות .גר בתל אביב.
.49בעל תואר ראשון בלוגיסטיקה ,בוגר קורס פיתוח מערכות  ,BIמעוניין להשתלב בתחום ה.BI -
.51מהנדס מחשבים ,מחפש תפקיד בתחום האלוגריתמים או עיבוד תמונה .גר בתל אביב.
 .51בוגר קורס  , QAמחפש תפקיד בתחומים .WEB ,SAP ,QA :גר בתל אביב.
 .52מהנדס חשמל ואלקטרוניקה ,ללא ניסיון מחפש תפקיד בתחום.גר בתל אביב.
.53מהנדסת מכונות ,ללא ניסיון מחפשת תפקיד בבקרה ,אינטגרציה ,תכן וייצור ,אבטחת איכות.
.54מהנדס תוכנה .מחפש משרה בתחומים ,JAVA :או .WEB
.55בוגר תואר ראשון במדעי המחשב -התמחות במערכות תוכנה .מחפש תפקיד בתחום בדיקות
תוכנה.
.56מהנדס מחשבים התמחות בפיסיקה יישומית .מחפש משרות בתחום פיתוח חומרה ,ורפיקציה,
ולידציה.VLSI ,FPGA ,
.57מהנדס פיתוח חומרה מתחיל .מחפש תפקיד בתחום.
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