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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.
.1מנהל תפעול ,בעל ניסיון בתחום ,בעל ידע ב ,ERP -שיפור ביצועים ,ניהול פרויקטים ,מחפש
תפקיד מתאים בתעשייה.
.2מהנדס תעשייה וניהול ,בעל ניסיון בהנדסת ייצור ,ניהול פרויקטים ,הנדסת מוצריםERP ,
 , MESמחפש תפקיד בתעשייה בתחומים אלו.
.3מהנדס חשמל מנוסה בתחום פיתוח חומרה ,FPGA ,אימות פיתוח ,QA ,חומרה ,DSP ,מחפש
תפקיד במפעל תעשייתי.
.4מנהל פרויקטים מנוסה ,כולל תפקיד במכירות ,מחפש תפקיד בתחום הפריסייל ,ניהול
פרויקטים ,או ניהול לקוחות.
.5כלכלנית בעלת תואר ראשון ושני ,בעלת ניסיון בכספים ,פיתוח עסקי ,ניהול יחידה עסקית,
מחפשת תפקיד בתחום.
.6בעל ידע וניסיון בתחומי ייצור ,תפעול ,מסחר קמעונאי  ,לוגיסטיקה ,מחפש תפקיד מתאים
בתעשייה.
.7מנהלת פרויקטים בארגונים גדולים ,בעלת ניסיון גם בניהול קשרים בינלאומיים ביפן וארה"ב,
מעוניינת להשתלב בתפקיד מתאים בארגון גדול.
 .8מהנדס מכונות בעל ניסיון של  11שנים בהנדסת תכן מכני בחברות בתחומי זיווד מכני ,אלקטרו
אופטיקה ומכשור רפואי ,מחפש תפקיד מתאים ,גר בראשון לציון.
.9בעלת תואר שני במנהל עסקים ,מנהלת מוצר ,בעלת ידע וניסיון בניהול מוצר ,מחפשת תפקיד
מתאים בתעשייה.
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.11מנהלת פרויקטים ומוקדים ,התמחתה בתחומים:ניהול מוקד ,ניהול איכות השירות ,ניהול
הדרכה .גרה ברעננה ,מחפשת תפקיד מתאים.
.11כלכלן בעל  15שנות ניסיון ,בתפקידי אנליזה ,ניהול סיכונים ,הטמעת מערכות מידע ,ניהול
תזרים מזומנים ,מחפש תפקיד בתעשייה.
.12מהנדס מערכת מנוסה בתחום ניהול פרויקטים טכניים ,ניהול צוותים ,מחפש תפקיד מתאים,
גר בכפר סבא.
.13מנהל פרויקטים בתחום התוכנה וראש צוות .מחפשת תפקיד בתחומים :ניהול צוותים ,ארגון
ותפעול אופרציות וניהול משאבים ,גר בתל אביב.
.14מנהל מכירות ,ראש צוות פרויקטים ,מנהל תמיכת לקוחות ,בעל ניסיון בתחומים אלו מחפש
תפקיד במפעל תעשייתי.
 .15מנהל מוצר בעל ניסיון בתחומי תוכנה-חומרה ,מחפש תפקיד בתחומים :ניהול טכני ,בתחומי
שיווק ,ניהול מוצר ,מכירות.
.16בעל תואר  PHDבהנדסת מכונות ותואר שני בהנדסה כימית ,מחפש תפקיד בתעשייה
בתחומים :מחקר ופיתוח ,תופעות פיזיקאליות ,זרימה -מעבר חום.
.17מנהל לוגיסטיקה ושרשרת אספקה מנוסה בעל ידע וניסיון בתחומי שרשרת אספקה ,ניהול
מחסנים ,הפצה בינלאומית ,מחפש תפקיד בתעשייה.
.18מפתח תוכנה מנוסה בעל ניסיון בפיתוח תוכנה ב , C++ ,C# ,NET -דלפי מחפש תפקיד
בתעשייה.
.19מנתח מערכות בעל ניסיון בניתוח ואפיון מערכות מידע בSQL WEB CRM NET BI -
ניסיון בעבודה מול לקוחות בינלאומיים ,מחפש תפקיד מתאים.
.21בעל ניסיון בניהול פרויקטים של פיתוח תוכנה ,ניהול פרויקטים בסביבת  UNIX MFמחפש
תפקיד בתחום.
.21מהנדס אלקטרוניקה מנוסה בתהליכי פיתוח והנדסה ,ניהול פרויקטים ,הנדסת מערכת,
בדיקות  QAאינטגרציה של מערכות תמיכה טכנית ,מחפש תפקיד באחד התחומים.
.22מהנדס מחשבים /מדעי המחשב בעל ניסיון בתחומי מחשוב ומערכות מידע  ,אחסון רשתות
תקשורת מחפש תפקיד מתאים.
.23מנהל פרויקטים מנוסה בתחומי מערכות מידע/מחשב  ,עבד מול חברות בינלאומיות מחפש
תפקיד בתחום ניהול פרויקטים ,מוצר ,פיתוח עסקי.
.24מנהל תפעול ,מנהל פרויקטים טכנולוגיים ,בעל ניסיון וידע של  15שנים בתחום ,מחפש תפקיד
בניהול פרויקטים גדולים ,גר ברעננה.
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.25בודק חומרה-תוכנה מנוסה ,מהנדס אלקטרוניקה ,בעל ניסיון בכתיבת מסמכי בדיקות,STD ,
כתיבת שאילתות ב ,SQL -מחפש תפקיד בתעשייה ,גר ברחובות.
.26מהנדס אלקטרוניקה ,בעל  11שנות ניסיון בתחום הנדסת מוצר ,מחפש תפקיד כמהנדס
חומרה ,פיתוח חומרה ,הנדסת ייצור .
.27מהנדס חומרה ,בעל ניסיון בפיתוח של  FPGAמחפש תפקיד בתחום :וראיפיקציה ,ולידציה,
פיתוח FPGA
.28מהנדס חומרה בעל  17שנות ניסיון ,בעבודות פיתוח ובהובלה טכנית ,מחפש תפקיד בתעשייה.
 .29מהנדס מערכות ממוחשבות ,בעל ניסיון כמנהל שירות טכני ,ניהול מעבדת מחשבים ,מחפש
תפקיד בתעשייה.
.31בעל ניסיון של  15שנים בתחומי מערכות מידע ,ניהל מספר פרויקטים גדולים ומורכבים ,בעל
ניסיון בעבודה מול לקוחות בינלאומיים ,מחפש תפקיד מתאים ,גר במודיעין.
.31מנהל פיתוח ופרויקטים בעל ניסיון בתחומי הטכנולוגיה וה , WEB -בעל תואר  PHDבביו
אינפורמטיקה בתחום הסימולציה ,מחפש תפקיד מתאים בתעשייה.
.32מנהל פיתוח חומרה בעל ניסיון של  11שנים בתחום הסמי קונדקטור ,מחפש משרה ניהולית
בתחומים :ניהול צוות ,ניהול פרויקט ,ניהול מוצר ,ניהול קו פרויקטים.
.33מהנדס אלקטרוניקה בעל ניסיון בחומרה ,אפליקציה ,ניהול צוות אינטגרציה ,מחפש תפקיד
במפעל תעשייתי.
.34מהנדס אלקטרוניקה ,מחפש תפקיד בתחומים :פיתוח חומרה ,בדיקות ואינטגרציה.
.35בעל תואר שני באוטומציה ,בעל ניסיון בתחום זיהוי הדיבור ,מחפש תפקיד ב -פיתוח -הנדסת
תוכנה ,גר בראשון לציון.
.36מהנדס אלקטרוניקה בעל ניסיון ב , LOGIC DESIGN -פיתוח  FPGAמחפש תפקיד מתאים.
 .37מנהל ייצור מנוסה בעל רקע באלקטרוניקה ומומחיות ברשתות תקשורת סולארית ,בניהול
פרויקטים ,מחפש תפקיד מתאים ,גר בפתח תקווה.
.38מהנדס תוכנה מומחה ב ,RT ,DSP -מערכות סולאר ו , GPS -מערכות זמן אמת ,מחפש תפקיד
מתאים.
.39בעל ניסיון של  21שנה בפיתוח תוכנה ,ניהול מוצר ,ניהול קבוצות ,ניהול אתרים ,ניהול תחום,
עבד מול חברות בינלאומיות מחפש תפקיד מתאים בתעשייה.
 .41בעל ניסיון בתחום הטלקום והביטחון ,בפיתוח ובשיווק של מוצרים ושירותים ,בעל תואר שני
במנהל עסקים ,מענויין במשרה בתחום המכירות או פיתוח עסקי.

3

.41בעל ניסיון בתחום השיווק ,עבד בחברות הייטק גדולות ,בעל ניסיון ב ,WEB ,DB ,ERP -מחפש
תפקיד מתאים בתעשייה.
.42מהנדס אלקטרוניקה בעל  11שנות ניסיון בפיתוח ,תחזוקה ומכירות של מערכות  RFומיקרוגל,
ניסיון בניהול פרויקטים בארץ ובחו"ל ,ניהול תוכן ,מחפש תפקיד בתעשייה ,גר בפתח תקווה.
.43בעל ניסיון של  15שנים בשיווק ומכירות ,פיתוח עסקי בעל תואר שני במנהל עסקים ,מחפש
תפקיד בתעשייה.
.44מנהל מכירות בעל ניסיון בפיתוח עסקי בזירה הבינלאומית ,מחפש תפקיד בתעשייה ,גר בכפר
סבא.
.45מנהל מכירות ,פיתוח עסקי ושיווק בינלאומי ,בעל תואר שני בעל ניסיון בחברות טכנולוגיות
בתחומי תקשורת ,מובייל ומערכות משולבות תוכנה חומרה ,מחפש תפקיד מתאים בתעשייה.
.46מנהל שיווק ,מכירות ופיתוח עסקי בעל ניסיון בעבודה מול לקוחות בינלאומיים ,מחפש תפקיד
מתאים בחברות תוכנה ואינטרנט.
.47מנהל מקצועי בפיתוח עסקי ,מכירות ושיווק ,בעל ניסיון בחברות עתירות טכנולוגיה ,התמחה
בשיפור ביצועים ,מחפש תפקיד מתאים ,גר בתל אביב.
.48מנהל מכירות ,שיווק ופיתוח עסקי ,ניהול פרויקטים בעל ניסיון בפרויקטים בארץ ובשווקים
בינלאומיים ,בעל ניסיון בענף התקשורת ,מחפש תפקיד מתאים.
.49מנהל מכירות ,מנהל מוצר ,מנהל פרויקטים ,בעל תואר שני במנהל עסקים ותואר ראשון
בהנדסת תוכנה ,מחפש תפקיד בתעשייה.
.51בעל תואר ראשון במדעי המחשב וידע טכנולוגי בתחום התקשורת וניסיון בשיווק ובמכירות
ללקוחות עסקיים ,מחפש תפקיד מתאים.

מועמדים ללא ניסיון
.51הייתה מזכירה בלשכת מנכ"ל ,בעלת רקע בעבודות מזכירות ,מחפשת תפקיד בתעשייה ,גרה
בחולון.
.52בוגר הנדסת תעשייה וניהול ,מחפש תפקיד בתעשייה ב :ניהול פרויקטים ,תפעול ,שרשרת
אספקה ,לוגיסטיקה ,רכש או תפ"י.
.53בעל תואר  BAבניהול תעשייתי התמחות במערכות מידע ,מחפש תפקיד בניתוח ואפיון דרישות,
הדרכה והטמעת תוכנות ,פיתוח , QA ,ניהול פרויקטים ,גר באשקלון.
.54מהנדס מחשבים התמחות בפיסיקה יישומית מחפש משרה בתחומים :פיתוח חומרה,
ווריפקציה ,ולידציה,VLSI ,FPGA ,
.55מהנדס מחשבים צעיר ,מחפש עבודה בצוות פרויקטים ,ניהול טכנולוגי.
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.56מהנדס תעשייה וניהול מחפש תפקיד בתחום המוצר ,תמיכת מוצר ,מנהל פרויקט ,העברה
מפיתוח לייצור.
.57מהנדסת תוכנה  ,עובדת בעיבוד תמונה ,תכנות וניהול פרויקטים ,מחפשת תפקיד בתעשייה,
גרה ברעננה.
.58מהנדס אלקטרוניקה ,סיים לאחרונה לימודיו מחפש תפקיד בחומרה-פיתוח ,אינטגרציה,
מהנדס תמיכת מוצר QA ,חומרה ,גר בבת ים.
.59מהנדסת  VLSIעובדת בפיתוח ,יודעת מספר שפות תכנות ,מחפשת משרה בתעשייה.
.61בוגר קורס בדיקות תוכנה  , QAמחפש תפקיד בתעשייה.
 .61מהנדס אלקטרוניקה ,בעל ניסיון בבדיקות חומרה-תוכנה ובדיקות  ,STDמחפש תפקיד
בתעשייה ,גר ברחובות.
.62מהנדס חשמל ומחשבים ,ללא ניסיון מחפש תפקיד בתעשייה ,גר בתל אביב.
.63מהנדס מכונות ,מחפש להשתלב במפעל בתחום ההנדסה המכנית ,גר בקריית אונו.
.64מהנדסת תעשייה וניהול ,עבדה בשרשרת אספקה ,מחפשת תפקיד בתעשייה בתחומים:
שרשרת אספקה ,תפ"י ,תפעול ,לוגיסטיקה או רכש ,גרה בנתניה.
.65בוגרת מדעי המחשב ,מחפשת תפקיד בפיתוח תוכנה ,גרה במודיעין.
.66מהנדס חשמל ומחשבים מעוניין בתפקיד ב :פיתוח חומרה ,אינטגרציה ,וראיפיקציה ,ולידציה.
.67מהנדס אלקטרוניקה מתחיל ,מחפש משרה ב -הנדסת חומרה ,פיתוח ,וראיפיקציה ,אינטגרציה
ו QA -חומרה.
.68בוגרת תואר ראשון בהנדסת הסביבה ,התמחות במערכות מים וקרקע ,מחפשת משרה בתחום
הנדסה סביבתית.
.69מהנדס אלקטרוניקה מתחיל מעוניין בתפקידים בתחומים :מהנדס מכירות ,פיתוח חומרה,
אינטגרציה ,ולידציה ,QA ,חומרה ,גר בתל אביב.
.71מהנדס חשמל ובעל תואר  ,MBAמחפש תפקיד בתחומים :פיתוח עסקי ,ניהול מכירות ,תיקי
לקוח.
.71בעלת תואר  PHDבהנדסת כימיה וביוכימיה ,מעוניינת להשתלב בתעשייה בתפקידים :מו"פ,
פיתוח תרופות ,מו"פ אנליטי ,ניהול מעבדה.
.72מהנדס תוכנה מתחיל .מחפש תפקיד בתחום פיתוח ,בדיקות תוכנה.
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.73בעל תואר ראשון במדעי המחשב ,בעל ידע ב C -ו ,JAVA-מחפש תפקיד בתעשייה.
.74מהנדס חשמל ואלקטרוניקה ,מעוניין בתפקיד בתחומים :חומרה ,תוכנהFPGA RT C++ C :
VLSI ASIC
.75מתכנת מתחיל ,בעל ידע בשפותWS ,SQL ,XML ,JAVA :
.76מהנדס מחשבים ,בעל ידע בשפות :ב  , C++מחפש תפקיד מתאים.
.77מהנדס אלקטרוניקה ,מעוניין בתפקיד בתחום :פיתוח חומרה ,אינטגרציה ,ולידציה,
ורפיקציה QA ,חומרהFPGA ,
.78מהנדסת תוכנה בעלת ידע בשפות JAVA C++ C C# :מחפשת תפקיד מתאים.
.79בעלת תואר ראשון בהנדסה כימית ,ללא כל ניסיון ,מחפשת להשתלב בתעשייה.
.81התמחה בפיתוח אוטומציה ,בעל ידע בשפת  C#מחפש תפקיד מתאים ,גר בקריית אתא.
 .81מהנדס תעשייה וניהול ,ללא ניסיון מחפש תפקיד ב :ניהול פרויקטים ,פלנר ,פיתוח תוכנה,
מערכות מידע
.82מהנדס פיתוח חומרה ללא ניסיון ,מחפש תפקיד בתעשייה.
.83מהנדס חשמל ומחשבים מתחיל ,מחפש תפקיד בתחומים :פיתוח חומרה ,RT ,ולידציה,
וראיפיקציה QA ,חומרה.
.84מהנדס מחשבים ללא כל ניסיון מחפש תפקיד עיבוד אותות ,תמונה ,פיתוח חומרה.
.85איש סיסטם מתחיל ,בוגר קורס רשתות  LINUXמחפש להשתלב בתפקיד מתאים בתעשייה.
.86מהנדס חשמל ומחשבים מחפש תפקיד ב -פיתוח חומרה ,FPGA ,VLSI ,אינטגרציה ,RF ,גר בתל
אביב
.87בעלת תואר ראשון בביוכימיה ומדעי המזון ,סיימה קורס ניטור מחקרים קליניים ובעלת ידע
באבטחת איכות ,מחפשת תפקיד בתעשייה בתחומי ביוטק ומחקרים קליניים.
.88מהנדס תוכנה מתחיל ,מחפש תפקיד בתחום הפיתוח.
.89מהנדסת תעשייה וניהול ,מנהלת פרויקטים מעוניינת להשתלב בתפקיד בתחום ניהול
פרויקטים ,גרה בתל אביב.
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.91מהנדס חשמל ואלקטרוניקה ,מחפש תפקיד בתחומים :תוכנה ,חומרה ,RT ,אינטגרציה ,תכנון
חשמל וניהול פרויקטים.
.91סיים לאחרונה לימודי תואר ראשון במדעי המחשב ,מחפש תפקיד בתחומים :מערכות ,SAP
 ,QA ,ERPפיתוח אפליקציות ,אבטחת מידע ,גר בהוד השרון.
.92סיימה קורס  QAללא ניסיון מחפשת תפקיד בדיקות בתחום הSAP ,WEB -
.93מהנדס אלקטרוניקה מתחיל ,מחפש משרה בתחומים :חומרה ,פיתוח ,אינטגרציה ,ולידציה,
ASIC ,VHDL , FPGA
.94בוגר הנדסת חשמל ומחשבים ,מחפש תפקיד בתחומים :חומרה/תוכנה ,פיתוח ,אינטגרציה,
וראיפיקציה ,ולידציה,ASIC ,
.95בוגר תואר ראשון במערכות מידע ,סיים קורס בתחום  ,SAPמחפש תפקיד מתאים ,גר בראשון
לציון.
.96בעל תואר ראשון במדעי המחשב ,התמחות במערכות תוכנה ,מחפש תפקיד בתעשייה.
.97מהנדס אלקטרוניקה מתחיל ,מחפש תפקידים בתחומים :פיתוח חומרה ,אינטגרציה ,ולידציה,
 QAחומרה
.98מהנדס אלקטרוניקה מתחיל ,מחפש תפקיד בתחומים :פיתוח חומרה ,אינטגרציה ,ולידציה,
וראיפיקציה  QAחומרה
.99מהנדס חשמל ואלקטרוניקה מתחיל ,מעוניין להשתלב בתעשייה בתפקיד :מפתח חומרה,RF ,
מהנדס חומרה ,אינטגרציה ,גר ברחובות.
.111מהנדס אלקטרוניקה מתחיל ,מחפש תפקיד בתחומים :פיתוח חומרה ,ולידציה ,וראיפיקציה,
FPGA , VLSI
.111מהנדס תעשייה וניהול מתחיל ,יודע תוכנות C++ ,SQL :מחפש תפקיד במפעל תעשייתי ,גר
בתל אביב
 .112מהנדס אלקטרוניקה מתחיל מעוניין בתפקיד :מהנדס חומרה-פיתוח ,אינטגרציה ,מהנדס
תמיכת מוצר QA ,חומרה
.113מהנדס אלקטרוניקה מתחיל מחפש תפקיד בתחומים :חומרה-פיתוח,FPGA ,ASIC ,VLSI ,
 QAחומרה
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.114בעלת תואר שני במנהל עסקים ,ללא ניסיון מבקשת להשתלב בתעשייה ,גרה בתל אביב.
.115בוגר הנדסת חשמל ומחשבים ,ללא כל ניסיון ,מחפש תפקיד בתחום פיתוח אלוגריתמים,
עיבוד תמונה
 .116בעל תואר שני בהנדסת תעשייה וניהול ,מחפש תפקיד בתחום מנהל מוצר ,NPI ,תמיכת
מוצר ,מנהל פרויקט

בברכה
אבי ברק
ראש האגף
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