"אל תחכו להזדמנות ,תצרו אותה".

חוברת משרות
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פארק העסקים
החכם קיסריה

חושבים על המחר?
בואו לעבוד בפארק העסקים
החכם של העתיד
בפארק העסקים החכם קיסריה פועלים ללא הרף באמצעים
טכנולוגיים פורצי דרך ובתשתיות חכמות היוצרות סביבה עסקית
ואנושית (אקו-סיסטם) מהמובילות בעולם ,המאפשרת לחברות
לחסוך במשאבים ולהעניק לעובדיהן איכות חיים וסביבת עבודה
ברמת " 5כוכבים".

קהילת עסקים מובילה
בפארק נמצאות  230חברות מובילות מתחומי ההייטק ,הביוטכנולוגיה,
המכשור הרפואי ,טכנולוגיית מים ואיכות סביבה ומעל  10,000עובדים
הנהנים ממכלול שירותים אותם מעניקה מנהלת פארק העסקים.

מיקום מרכזי ונגיש
לפארק נגישות מירבית לכבישים  4 ,2ו ,6-ונמצא בכיוון ההפוך
לפקקים .בתוך הפארק תחנת רכבת ולנוסעים בה ממתין שאטל
מתוזמן כל היום ובחינם.

עובדים ונהנים
העובדים בפארק נהנים מפעילויות והטבות רבות כגון :אירועי ספורט
שוברי שגרה ,עיתון ייעודי ,אקדמיה לעובדי הפארק  ,מפגשי עובדים
וילדים ,ירידים לחגים ,קבוצת ריצה ,מפגשי העשרה מקצועית ,הרמות
כוסית ,מפגשי הכרות ונטוורקינג ועוד.

שירותים משלימים
הפארק מציע ,לרווחת העובדים ,שפע של שירותים כגון :מסעדות
ובתי קפה ,מרכזי אירועים וכנסים ,סניף בנק ,סניף דואר ,תחנת מוניות,
מגרשי ספורט ,פנאי ועוד.
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משרות פנויות

Medtronic Caesarea (formerly Mazor Robotics( :שם החברה
Robotics, Medical Device :תחום עיסוק
www.Jobs.medtronic.com :אתר אינטרנט
Talented experience engineers :קהל יעד

:תיאור החברה
Medtronic Caesarea (formerly Mazor Robotics) is a global
pioneer in the field of spine robotics. We have a multi disciplinary
team that develops products combining innovative 3D surgical
planning and analytics with cutting edge robotic solutions/
products. Join us in working at a local and friendly site with
global impact and reach.

:תחום משרות מוצעות
Engineering roles: Mechanical / SW / Electrical / Manufacturing
/ System / Test / Algorithm. Sr. Accountant
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משרות פנויות

פירוט משרות פנויות ב

Test Engineer

:שם המשרה
:פירוט המשרה

As a Test Engineer you will be working in a multidisciplinary environment with software, control, electrical
and mechanical engineers. You will be planning and
preforming V&V, system and reliability tests for highly
complex electro-mechanical medical devices.
• Review specifications and technical design documents to
provide timely and meaningful feedback.
• Designs, develops, and implements testing methods and
equipment.
• Creates detailed, comprehensive and well-structured test
plans, protocols and reports.
• Designs, develops and executes verification and
validation, system and reliability tests
• Plans and arranges the labor, schedules, and equipment
required for testing and evaluating standard and special
devices.

6

משרות פנויות

פירוט משרות פנויות ב

:המשך פירוט המשרה
• Identifies, records, documents and tracks defects durin
testing.
• Provides test area with parameters for sample testing and
specifies tests to be performed.
• Interacts closely with Development Engineers.
• Supports QA aspects of technology transfer of developed
manufacturing processes and new product development
from R&D to manufacturing environment

:לפירוט המשרה ושליחת קורות חיים
http://m.rfer.us/MEDbXc19rl
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משרות פנויות

פירוט משרות פנויות ב

Senior Mechanical Engineer

:שם המשרה
:פירוט תפקיד

We offer you a position where you will be an owner of
subsystems in the Mazor medical robot system, you will
be incharge of designing improvments, addressing design
issues that impact the product performance and the
production line.
• Own design changes and be responsible for the ECNs
from end to end.
• Manage technical investigations of failures or poor
performance issues.
• Design, qualify, document and validate: assembly & test
fixtures/Jigs and tools, release to production and service.
• Evaluate plan and execute cost reduction projects.
• Manage EOL cases to minimize risk to production and
optimize cost.
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משרות פנויות

פירוט משרות פנויות ב

:המשך פירוט המשרה
• Seek new manufacturing technologies to imporove
performance and cost.
• Manage NPI programs to have successful transition to
production.
• Construction and management of product DMR including
BOM, SOP's, Mechanical & electrical specs.
• Collaborate and communicate with a vast network of global
stakeholders.

:לפירוט המשרה ושליחת קורות חיים
http://m.rfer.us/MEDPBJ19rn
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משרות פנויות

פירוט משרות פנויות ב

Supplier Quality Manager

:שם המשרה
:פירוט המשרה

In this exciting role as a Supplier Quality Manager you will
directly leading the supplier quality engineering activities
from design transfer trough production and post market
product lifecycle. Partners with global and local QA, R&D,
Engineering and Supply Chain functions to ensure quality
and compliance of manufactured products.
Manages the site Supplier Quality team
Leads contract manufacturers and supplier quality
activities
Monitors production and compliance key process
indicators.
Partner with local and global Supplier Quality and
Operation teams.
Partners with R&D and Operations in supplier selection
activities.
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משרות פנויות

פירוט משרות פנויות ב

:המשך פירוט המשרה
Leads supplier evaluation and reevaluation activities.
Develops and leads the supplier audit program.
Performs supplier audits
Leads supplier quality reviews
Supports new product introduction activities including process,
equipment, SW and environment validations, production risk
management, control plans, component qualification and
staff training.
Represents supplier quality in internal and external audits.
Leads the supplier change request process

:לפירוט המשרה ושליחת קורות חיים
http://m.rfer.us/MED_vC1A2o
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משרות פנויות

פירוט משרות פנויות ב

Program Manager (RPM), Caesarea, Israel

:שם המשרה
:פירוט המשרה

The Project Management is responsible for supporting the
overall PMO and processes as well as individually leading
execution of projects for the maintenance of cutting edge
products used in the medical field. Responsibilities may
include the following and other duties may be assigned.
Leads and supports cross functional teams to execute
projects focused on ongoing lifecycle management of
products.
Responsible for project planning and execution to ensure
timely completion of tasks, in compliance to the Product
Development Process and overall Quality Management
System.
Interfaces with all functional areas affected by the project
including Engineering, Manufacturing, Quality, Regulatory,
and as needed end users, distributors, and suppliers.
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משרות פנויות

פירוט משרות פנויות ב

:המשך פירוט המשרה
Manages and reports on project status and budgets; manages
schedules and prepares status reports (written and verbal) for
PMO, Site Leadership and Executive Management updates.
Communicates and engages with stakeholders to ensure
successful delivery of the project in alignment with all stakeholder needs and expectations.
Monitors the effectiveness and performance of the project and
project team and facilitates the development of contingency
plans and proposes corrective actions as required.
Recommends and executes on selected PMO process improvements under guidance of PMO team to ensure continued
maturing of the site PM capabilities.
Drives PMO resource planning and alignment processes
including maintenance of the site’s resource planning database, PDWare, to gather, analyze and report out the project
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משרות פנויות

פירוט משרות פנויות ב

:המשך פירוט המשרה
project resource demand and capacity data.
Performs duties in compliance with environmental, health
and safety related site rules, policies or governmental
regulations.
:לפירוט המשרה ושליחת קורות חיים
http://m.rfer.us/MEDDuf1A2n
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משרות פנויות

Edwards :שם החברה
 מכשור רפואי:תחום עיסוק
www.edwards.com :אתר אינטרנט
career@edwards.com :דוא״ל
.רפואית-הנדסה ביו/ בוגרי תואר ראשון בהנדסת מכונות:קהל יעד
ות מעבדה/ טכנאי,ות/ מרכיבים,ות מכונות/הנדסאי

:תיאור החברה
Edwards Lifesciences is the global leader in the science of heart
valves and hemodynamic monitoring. Driven by a passion to help
patients, the company partners with clinicians to develop innovative
technologies in the areas of structural heart disease and critical
care monitoring that save and enhance lives. Headquartered in
Irvine, California, Edwards Lifesciences has extensive operations in
North America, Europe, Japan, Latin America and Asia and currently
employs more than 13,000 individuals worldwide.

:תחום משרות מוצעות
רפואה-תפקידי פיתוח בעולמות המכניקה והביו
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משרות פנויות

פירוט משרות פנויות ב

:שם המשרה
Sr Rep, Accounting
:פירוט המשרה
Overall responsibility for timely processing of all aspects of
bookkeeping, accounting and government institutional matters.
Process owner of the monthly reporting trial balance. Maintain
and reconcile the bank accounts. Not a managerial position.
• Supervise and oversee the daily accounts payable and
bookkeeping activities and ensuring staff is appropriately
trained to perform assigned work. Tax austerities submissions.
• Assist in all aspects of the monthly close, including
preparing and reviewing of journal entries, ensuring proper
methodology for calculations and maintaining proper
supporting documentation.
• Prepare and/or review account reconciliations ensuring
proper documentation and analysis required to support and
substantiate the respective account balances.
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משרות פנויות

פירוט משרות פנויות ב

:המשך פירוט המשרה
• Partner and build cross functional relationships with
business partners (e.g., business units, supply chain, indirect
sourcing) to resolve any vendor/payment issues and improve
communication with internal and external customers.
• Support all accounting related audits including compliance,
internal, external, and lead special projects as needed.
• Suggest, develop and implement process improvements.
communication with internal and external customers.
• Support all accounting related audits including compliance,
internal, external, and lead special projects as needed.
• Suggest, develop and implement process improvements.
:דרישות התפקיד
• Hebrew - Fluent. English - able to read, comprehend,
write and speak in high level.
• Excellent computer skills including usage of Microsoft
Office Suite and ERP application; preferably JDE/Oracle
and SAP
• Excellent communication and interpersonal relationship
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משרות פנויות

פירוט משרות פנויות ב

:המשך דרישות תפקיד
skills including the ability to convey instructions and
training, and effectively persuade to drive achievement of
objectives
• Full knowledge and understanding of Accounting and
bookkeeping including A/P, A/R and Cash Flow concepts,
practices, and procedures
• Full knowledge of Microsoft Office Suite
• Ability to work independently in a fast paced and high
volume with emphasize on accuracy and timeliness
• Ability to build and maintain strong relationships across
the organization to influence and achieve objectives
• Ability to prioritize competing objectives in a fast paced
environment
• Attention to detail
• Must be able to work in a team environment under limited
supervision
A full time job in Caesarea (Willing to travel once / twice a
week to Or-Yehuda in the first year)
career@edwards.com :מייל לשליחת ק"וח
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משרות פנויות

פירוט משרות פנויות ב

:שם המשרה
Business Systems Analyst
:פירוט המשרה
The Business Systems Analyst (BSA) supports local users,
systems and applications. Identifies business needs and
determines solutions to business problems. He or she is
responsible for supporting, implementing, and system
maintenance for all Finance and logistics applications.
The BSA will report to the IT manager and will be closely
aligned with other BU in the company.
• Support current systems used by the business organization
and integration/hands on (Tier 2 support)
• Work with BSAs, Sr. BSAs, Subject Matter Experts (SMEs) to
support business processes in the area(s) of responsibility,
compile requirements, map business processes May
include:
• Develops functional specifications for system features,
reports, and business processes.
• Support local Finance applications.
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משרות פנויות

פירוט משרות פנויות ב

:דרישות התפקיד
• Bachelor's Degree in Information Systems or related
field – Must
• At least 4 years of experience in a Business Systems
Support role – Must
• Working knowledge of Oracle ERP – Must
• Working knowledge of JDE – Preferred
• Experience working in global business environment
with multi-language requirements
• Able to read, write and speak English- Must
career@edwards.com :מייל לשליחת ק"וח
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משרות פנויות

פירוט משרות פנויות ב

:שם המשרה
R&D Procedure Engineer
:תיאור המשרה
• Develop and stabilize procedural aspects of current and
new generation of product
• Be involve with the field and implement improvement
requirements
• Deep involvement and collaboration with designers in
product development processes
• Conduct ex-vivo & in-vivo tests
• Collaboration with imaging companies to integrate with
product’s requirements
• Usability engineering, Risk management

:דרישות תפקיד
• Bachelor’s degree in Biomedical\Mechanical engineering
• Be involve with the field and implement improvement
requirements
• Ability to travel abroad with short notice (10% - 20% vol.)
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משרות פנויות

פירוט משרות פנויות ב

:המשך דרישות תפקיד
• Self-motivated and autodidact
• Great interpersonal relationship
• Technical - oriented skills
• Fluent English (oral and written)
• 4-5 years of experience in medical device
• Cardiovascular medical device experience - Advantage
• Knowledge and deep understanding with imaging modalities;
CT, Fluoroscopy and echocardiography – Must

career@edwards.com :מייל לשליחת ק"וח
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משרות פנויות

שם החברה :ש.שסטוביץ
תחום עיסוק :יבוא ,שיווק והפצה של מוצרי צריכה
אתר אינטרנטwww.sch.co.il :
דוא״לjobs@sch.co.il :
קהל יעד :אנשי מכירות וסחר ,אנשי שיווק ,אנשי לוגיסטיקה -
גם בתחילת דרכם וגם בעלי ניסיון

תיאור החברה:
חברת ש .שסטוביץ החלה את דרכה ב ,1954-וכיום היא אחת מהחברות
המובילות את תחום היבוא ,השיווק ,וההפצה של מוצרי צריכה של מותגים
בינלאומיים .החברה פועלת בארבעה תחומים עיקריים – טיפוח אישי,
קוסמטיקה ובישום ,מזון וטיפוח הבית – ומלווה מותגים בינלאומיים את כל
הדרך אל המדף ועד לבית הצרכן .את עוצמתה שואבת חברת ש .שסטוביץ
מ 1,200-העובדים ,המפיצים את חזון החדשנות והאיכות הלא מתפשרת.
זוהי החוליה החשובה בשרשרת העסקית ,שמתחילה מספקים ,עוברת דרך
הקמעונאים ,עד לקונים בחנויות.

תחום משרות מוצעות:
לרשימת המשרות – היכנסו לאתר החברה
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משרות פנויות

פירוט משרות פנויות ב
שם המשרה:
איש אחזקה לחב .שסטוביץ  -אתר קיסריה (חשמלאי מוסמך)
תיאור המשרה:
• ביצוע טיפולים שונים  /קבועים למכונות השונות במרלוג –
מחלקת הדבקות ,מחסן אוטומטי ,כלי עבודה מכניים וכד'.
• טיפול בתקלות חשמל ו /מיזוג אויר וכד' – אחריות מלאה תוך
הפעלת אנשי אחזקה נוספים בעת הצורך.
דרישות התפקיד:
• בעל תעודת חשמלאי מוסמך
• ניסיון קודם בתפקיד דומה בחברות תעשיה או שיווק
והפצה – חובה
• ידע והכרות עם מערכות תחזוקה :קירור ומיזוג  /חשמל /
מעליות וכד'  -חובה
• ידע בעבודה על אקסל – יתרון
• אנגלית ברמה טובה ,שיחה ,קריאה וכתיבה  -יתרון
• הגעה עצמאית – עדיפות לתושב "סובב קיסריה" – מזיכרון
ועד חדרה
תנאים:
• נייד חברה
• מענקי חג (משכורת )13
• תנאים סוציאליים מלאים
• עובד חברה מהיום הראשון
• המשרה ללא רכב – החזר נסיעות על פי חוק לפי תעריפי
חופשי חודשי של אגד
24

מייל לשליחת ק"וחjobs@sch.co.il :

משרות פנויות

שם החברה :מפעל מתכת אריה הנפלד בע"מ
תחום עיסוק :תכנון וייצור מכונות ומתקנים לתעשייה
אתר אינטרנטwww.henefeld.co.il :
דוא״לeinat@henefeld.co.il :
קהל יעד :מהנדסים /הנדסאים תעו"נ ,חשמלאים

תיאור החברה:
"מפעל מתכת אריה הנפלד בע"מ" הנו מהמפעלים המובילים וותיקים
בישראל בתחום :תכנון וייצור מתקני הרמה ושינוע ובתחום הדלתות
המיוחדות .מפעלנו מונה כ 50-עובדים ועובדות העוסקים במגוון רחב
של תפקידים בתחומי :המכונות ,חשמל ,מסגרות ,רתכות ,הבטחת ובקרת
איכות ,תעו"נ ועוד .חברתנו רואה בעובד /ת כנכס המרכזי והחשוב בהשגת
יעדי החברה ומטרותיה.

תחום משרות מוצעות:
מסגרים/ות ,רתכים/ות ,חשמלאים/ות ,מהנדסי והנדסאי מכונות,
תעו"נ וחשמל
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משרות פנויות

פירוט משרות פנויות ב

שם המשרה:
מהנדס /ת מכונות למשרת תכנון
תיאור המשרה:
לחברה בקיסריה העוסקת בתחום העגורנים ומתקנים
לתעשייה דרוש /ה מהנדס /ת מכונות.
התפקיד כולל:
* תכן מכאני של עגורנים ודלתות בטחון גדולות עם
מנגנוני נעילה.
* בניית מודלים ,הכנת שרטוטי ייצור והתקנה.
* חישובים סטאטיים ודינמיים של עגורנים באופן ידני
ובאמצעות סימולציה בסולייד וורקס.
* קריאה של מפרטים ותקנים באנגלית
* תמיכה הנדסית בייצור בתחום עיבוד שבבי ,עיבוד פח,
ריתוך והרכבה.
משרה מלאה  +שעות נוספות.
דרישות התפקיד:
תואר ראשון בהנדסת מכונות  -חובה.
* שליטה ברמה גבוהה בסוליד וורקס וסימולציית חוזק  -חובה.
* ידע וניסיון מעשי בחישובי חוזק ידניים  -חובה.
* ניסיון מוכח בתיכון קונסטרוקציות– יתרון משמעותי.

26

משרות פנויות

פירוט משרות פנויות ב

המשך דרישות התפקיד
* הכרת תהליכי ייצור של עיבוד שבבי ,עיבוד פח וריתוך
קונסטרוקציות פלדה – יתרון משמעותי.
* הכרות עם תקנים בינלאומיים לבניית עגורנים  -יתרון
משמעותי.
* ניסון מוכח בתכנון פרמטרי ובקונפיגורציות
בסוליד וורקס  -יתרון.
* אנגלית טכנית ברמה גבוהה  -יתרון.
* בעל /ת יכולת למידה גבוהה ,עצמאי /ת ,ראש גדול.
המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
מייל לשליחת ק"וחeinat@henefeld.co.il :
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משרות פנויות

פירוט משרות פנויות ב

שם המשרה:
הנדסאי /ת מכונות למשרת תכנון ,הקמה וניהול תיקי ייצור.
פירוט המשרה:
לחברה בקיסריה העוסקת בתחום העגורנים ומתקנים לתעשייה
דרוש /ה מהנדס מכונות.
התפקיד כולל:
* תכן מכאני של עגורנים ודלתות בטחון גדולות עם
מנגנוני נעילה.
* בניית מודלים ,הכנת שרטוטי ייצור והתקנה.
* קריאה של מפרטים ותקנים באנגלית.
* כתיבה של הוראות הרכבה ,בדיקה ,תפעול ואחזקה בעברית.
* הקמה וניהול תיק ייצור.
* תמיכה הנדסית בייצור בתחום עיבוד שבבי ,עיבוד פח,
ריתוך והרכבה.
* הכנת רשימות רכש.
משרה מלאה  +שעות נוספות.

דרישות התפקיד:
* שליטה ברמה גבוהה בסוליד וורקס  -חובה.
* ניסיון מוכח בתיכון קונסטרוקציות
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משרות פנויות

פירוט משרות פנויות ב

המשך דרישות התפקיד
* הכרת תהליכי ייצור של עיבוד שבבי ,עיבוד פח וריתוך
קונסטרוקציות פלדה
* ניסיון בהעברה מפיתוח לייצור – יתרון משמעותי.
* ניסון מוכח בתכנון פרמטרי ובקונפיגורציות
בסוליד וורקס  -יתרון.
* אנגלית טכנית ברמה גבוהה  -יתרון.
* בעל /ת יכולת למידה גבוהה ,עצמאי /ת ,ראש גדול.
המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
מייל לשליחת ק"וחeinat@henefeld.co.il :
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משרות פנויות

פירוט משרות פנויות ב

שם המשרה:
עוזר /ת לצוות התקנות ושירות עגורנים
פירוט המשרה:
לחברת א .הנפלד דרוש  /ה עוזר /ת לצוות התקנות
ושירות עגורנים.
התפקיד כולל עבודה בשטח אצל לקוחות החברה.
דרישות התפקיד:
ידע וניסיון בריתוך  +מסגרות ויכולת קריאת שרטוטים-חובה.
יכולת הבנה מכאנית-חובה.
רישיון נהיגה בתוקף-חובה.
בעל /ת תודעת שירות גבוהה.
יכולת לעבודה בשעות עבודה גמישות ,נכונות לשעות נוספות.
יכולת עבודה בימי שישי ושבת במידת הצורך לקריאות חרום.
יכולת עבודה בצוות.

* כל רישיון מעשי כגון :מפעיל עגורן/חשמלאי/מלגזן /מפעיל
עגורן -מהווה יתרון.
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משרות פנויות

פירוט משרות פנויות ב

שם המשרה:
רתכים /ות ו /או מסגרים /ות
פירוט המשרה:
לחברה העוסקת בתחום העגורנים ומתקנים לתעשייה
דרושים /ות רתכים /ות ו /או מסגרים /ות.
העבודה במשרה מלאה במפעל  +שעות נוספות במידת הצורך.
קליטה ישירה לחברה!
תנאים סוציאליים מלאים!

מייל לשליחת ק"וחeinat@henefeld.co.il :
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משרות פנויות

שם החברה :משקר
תחום עיסוק :הפעלת נקודות מכירה אוטומטיות לממכר מזון ומשקאות.
אתר אינטרנטwww.mashkar.co.il :
דוא״לhagarg@cocacola.co.il :
קהל יעד :נציגי שירות ,נהגים ,טכנאים ,חשמלאים

תיאור החברה:
חברת משקר ,מקבוצת קוקה קולה ישראל מובילה בתחום הפעלת מכונות
אוטומטיות לממכר מזון ומשקאות בפריסה ארצית .החברה מעסיקה כ170-
עובדים ברחבי הארץ .למשקר ארבעה אתרים :בצריפין ,באר שבע ,כדורי
ואילת .מטה החברה ומרכז השירות הטכני נמצאים בפארק התעשייה
בקיסריה .מלקוחותינו :נתב"ג ,צה"ל ,מוסדות להשכלה גבוהה ,בתי חולים,
מקומות עבודה ועוד.

תחום משרות מוצעות:
שרות ,נהיגה ,מכירות ,תפעול ,אחזקה ,חשמל
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משרות פנויות

פירוט משרות פנויות ב

שם המשרה:
טכנאי/ת הרכבות למכונות אוטומטיות לממכר שתייה ומזון.

תיאור המשרה:
למחלקה הטכנית של חברת משקר לתפעול מכונות אוטומטיות,
דרוש/ה טכנאי/ת הרכבות .המשרה כוללת פירוק והרכבה של
המכונה; איתור תקלות ותיקון בהתאם לצורך; הכנת מכונות חדשות
לשטח; כיוון מנועים ועוד .המשרה ממוקמת בפארק תעשיה
בקיסריה ואינה עבודת שטח.

דרישות התפקיד:
•  12שנות לימוד  -חובה
• חשמלאי מוסמך –יתרון רב
• רקע טכני/מכני קודם – חובה
• ניסיון בתחזוקה שוטפת של מכונות ואיתור תקלות במכלולים
מכאניים חשמליים ואלקטרוניים -יתרון רב!
מייל לשליחת קו"חhagarg@cocacola.co.il :
לפרטים נוספים04-6309934 :
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משרות פנויות

Harmonic :שם החברה
   Data & Video Delivery infrastructure :תחום עיסוק
http://www.harmonicinc.com/careers :אתר אינטרנט
Talented professional engineers :קהל יעד
:תיאור החברה
Harmonic, the worldwide leader in video delivery technology
and services, enables media companies and service providers
to deliver ultra-high-quality broadcast and OTT video services to
consumers globally. We are changing the way media companies
and service providers deliver stunning video with smarter, faster,
and simpler solutions. For the past 25 years, we have grown
and innovated the industry every step of the way. Whether it be
simplifying OTT delivery using the cloud or software as a service
(SaaS), or by helping cable operators roll out next-generation
gigabit services, we empower our customers to monetize and
deliver their content to every screen.
:תחום משרות מוצעות
SW Development Engineers, SW QA Engineers, HW Development
Engineer, Sr. Production Engineer, Lab Support Technician,
System Integration and Testing Engineer, Sr. Customer Integration
Engineer
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משרות פנויות

פירוט משרות פנויות ב

:שם המשרה
SW Development Engineer

:פירוט המשרה
Harmonic is looking for a Software Development Engineer
to join our R&D projects in Caesarea

:דרישות התפקיד
• B.Sc. in computer science / SW engineering / electrical
engineering
• 3-5 years of experience in Embedded Real Time
• Experience with Linux Embedded
• Experience in C/C++ Programming. Python – Advantage
• Experience in Networking
• Experience with Multi-threading, OOD and Design pattern
• DOCSIS / DPDK knowledge – advantage
:מייל לשליחת קו"ח
https://app.jobvite.com/j?cj=ogCVafwH&s=LinkedIn
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משרות פנויות

פירוט משרות פנויות ב

:שם המשרה
Sr. SW Development Engineer (Low Level)
:פירוט המשרה
We are looking for a Sr. SW Development Engineer to join
our Low Level team.
:דרישות התפקיד
• B.Sc. in computer science / SW engineering / electrical
engineering
• At least 5 years of experience in Embedded Real Time
• Proven Experience with Linux Embedded
• Proven Experience in C/C++ Programming. Python –
Advantage
• Proven Experience in Networking
• Experience with Low Level work with HW – board bring
up, production support, Linux drivers, diagnostics
• Experience with Multi-threading, OOD and Design pattern
:מייל לשליחת קו"ח
https://app.jobvite.com/j?cj=oGuubfwz&s=LinkedIn
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משרות פנויות

פירוט משרות פנויות ב

:שם המשרה
SW development engineer (Junior)

:פירוט המשרה
Harmonic is looking for a Junior SW Development Engineer
to join our R&D site in Caesarea

:דרישות התפקיד
• B.Sc. in computer science / SW engineering from a wellknown university (GPA 80+)
• 2-3 years of experience in C++ programming and
OOP / OOD
• Experience in Linux – must
• Multithreading / Multicore environment – an advantage
• Knowledge of Networking Protocols – an advantage
:מייל לשליחת קו"ח
https://app.jobvite.com/j?cj=oDUubfwW&s=LinkedIn
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משרות פנויות

פירוט משרות פנויות ב

:שם המשרה
SW Development Engineer in Test
:פירוט המשרה
The positions involve automated test planning and
development of next-generation flagship products,
services and systems for Harmonic. Partnering and
collaborating with R&D teams across R&D offices to
qualify releases quickly throughout product development
cycles. Successful candidates for this position will be
exposed to and learn about internet video, mobile live
streaming and digital video content preparation and
delivery to TVs, PC, iDevies and all other video-enabled
devices within the context of cutting-edge technologies
and techniques.

:דרישות התפקיד
• B.Sc or above in Computer Science, Computer
Engineering, Mathematics, Physics or related disciplines
from a top-tier university.
• 2-5 years of experience in planning and developing
automated test
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משרות פנויות

פירוט משרות פנויות ב

:המשך דרישות תפקיד
• Experience in one of the following programming
languages: JavaScript, Python, Java, C++
• Experience in manual testing of embedded syste
(HW/SW).
• Fast learner – can quickly pick up new skills as required
• Strong sense of commitment and responsibility
• Strong passion for providing top quality product to
customers, ability to implement new ideas, ability to think
"outside of the box"
• Good analytical skills and communication skills
• Basic Linux knowledge – must
• Networking knowledge – advantage

:מייל לשליחת קו"ח
https://app.jobvite.com/j?cj=oYQGbfwp&s=LinkedIn
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משרות פנויות

פירוט משרות פנויות ב

:שם המשרה
SW QA Engineer
:פירוט המשרה
• Testing multidisciplinary Embedded Systems (SW/HW)
• Responsibility for features’ testing starting from
integration
till end-to-end functional testing
• Creating requirements for automation, develop and
execute automatic tests using existing framework
• Working in scrum team in agile mode
:דרישות התפקיד
• B.Sc. in computer science, SW engineering or equivalent
• 3+ years of experience in testing of embedded system
(HW/SW),
• Experience of QA methodologies
• Linux knowledge
• Networking knowledge (Layer 3)
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משרות פנויות

פירוט משרות פנויות ב

:המשך דרישות תפקיד
• Python or other scripting knowledge, experience in test
scripts execution
• Knowledge with RF testing equipment, traffic generators,
network sniffer - advantage
• Agile working methods – advantage
:מייל לשליחת קו"ח
https://app.jobvite.com/j?cj=oDVDbfw6&s=LinkedIn
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משרות פנויות

פירוט משרות פנויות ב

:שם המשרה
SW QA Engineer (for Continuous Integration team)
:פירוט המשרה
In this role you will join our Continuous Integration
Team, who provides us daily quality verdict for multiple
Harmonic projects. As methods of work, the team is
using only automatic tests, which are developed using
two different frameworks and are running on permanent
end-to-end setups. As a QA engineer you will be in
contact with automation and device under test (DUT)
development engineers. As part of the role, you will be
involved in the following areas:
• Test end-to-end complex embedded system by
analysis
automation test results which are part of Continuous
Integration (CI).
• Maintain test suites (CI) by adding new tests
developed
by other teams, optimize suites structure to increase
coverage.
• Work in agile mode and cooperate with multiple scrum
teams.
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משרות פנויות

פירוט משרות פנויות ב

:דרישות התפקיד
• B.Sc. in Computer Science or Electricity Engineering or
equivalent (Practical Engineering can also be considered)
• Experience of 2-5 years in SW testing or customer
support position
• Knowledge in layer 3 networking protocols
• High level of interpersonal skills. Ability to communicate
effectively with different groups.
• Linux Knowledge
• Fluent English (writing and speaking)
:מייל לשליחת קו"ח
https://app.jobvite.com/j?cj=otUPbfw7&s=LinkedIn
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משרות פנויות

פירוט משרות פנויות ב

:שם המשרה
HW Development Engineer
:פירוט המשרה
As part of the role, you will be part of HW designers’ group
(Board, RF and FPGA designers) developing indoor and
outdoor equipment to CATV service providers.
Technologies involved are: High speed Ethernet
(10/40Gbps), Ethernet Switches, QAM/OFDM modulation,
1.2GHhz RF designs (Amplifiers, couplers, attenuators,
filters …)
You will take part in developing a board: design
(schematics, layout, bring-up), integration (embedded
software integration, system integration) and extensive
verification testing (board level and system level).

:דרישות התפקיד
• B.Sc in Electrical engineering from a well-known university
• 2-3 years of experience in board design
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משרות פנויות

פירוט משרות פנויות ב

:המשך דרישות תפקיד
• Experience with OrcadCIS schematic tool
• Experience escorting Layout editor
• High speed design
:מייל לשליחת קו"ח
https://app.jobvite.com/j?cj=oWMNbfwq&s=LinkedIn
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משרות פנויות

פירוט משרות פנויות ב

:שם המשרה
Sr. Production Engineer
:פירוט המשרה
• You will be a Technical Expert and Focal point to SCM,
Sub-Contractors and suppliers
• Responsibility and understanding production line
process in view of the product, changes, deviation,
assembly, testing
• Lead Harmonic Products and ATE transfer
to production
• Act as a “Production line” manager for non-release
products
• ATE Master. Write spec to ATE developers, ATE \
approver for developers
• ATE owner, responsible to duplicate ATE, Responsible
from ATE release phase through engineering changes,
ATE maintenance globally
• Work with NPI for any production problems & failures
Investigation
• Lead Production & Yield improvements
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משרות פנויות

פירוט משרות פנויות ב

:המשך דרישות התפקיד
• B.Sc or P.E in Electronic Engineering
• 5 years’ experience in Engineering Production in a hightech environment, including ATEs at the Production line.
• Experience with lab equipment such as Spectrum
Analyzer, Network Analyzer, Scope…
• Experience with running test environments in
manufacturing.
• RF knowledge & experience
• Good writing and verbal communication in English
• Team worker, Proactive, flexible and creative
:מייל לשליחת קו"ח
https://app.jobvite.com/j?cj=o5QNbfwD&s=LinkedIn
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משרות פנויות

פירוט משרות פנויות ב

:שם משרה
Lab Support Technician
:פירוט המשרה
Maintenance of R&D Lab, which contains HW setups under
testing including networking components (switches/
routers/servers).
:דרישות התפקיד
• 2-3 years of networking hands on experience (router/
switches configuration)
• Experience in wiring of networking setups (routers/
switches/servers)
• High technical abilities, good debugging abilities (failure
point finding)
• Excellent inter-personal skills and high customer service
awareness
• Fluent English (writing and speaking)
• Basic Linux experience
• Willing for a Full time job position
:מייל לשליחת קו"ח
https://app.jobvite.com/j?cj=ol4Wbfwg&s=LinkedIn
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משרות פנויות

פירוט משרות פנויות ב

:שם משרה
Sr. Customer Integration Engineer
:פירוט המשרה
As part of the role, you will be involved in the following
areas:
• Supporting of End-to-End integrations, which involve HW
and SW components.
• Taking part in architecture and design of customers
solutions.
• Analyzing customer networking topologies and
configurations in order to identify testing and
implementation gaps.
• Creating environment for solution demonstration,
requested by internal and external customers (Demo,
Customer testing, etc.)
• Creating and maintain customer emulated environment in
the internal lab. Verify extended test scenarios with focus
on load/scale/performance/stress aspects in order to
verify solution before live trials
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משרות פנויות

פירוט משרות פנויות ב

:המשך פירוט משרה
• Assisting in Release Installation/ATP execution
on customer sites and take part in customer issues
investigation including reproduction on customer
emulated environment
• Working in agile mode and cooperate with multiple
scrum teams.
:דרישות התפקיד
• B.Sc. in computer science, SW Engineering or equivalent
• 5+ years of experience in System Integration (HW/SW)
• Deep knowledge in networking protocols, specifically
IEEE802.1Q/ad bridging and/or IPv4/6 unicast / multicast
Routing
• Linux Knowledge
• Fluent English (writing and speaking)
• Knowledge in RF Testing equipment, traffic generators,
network sniffer – advantage
• High customer service awareness and willing for travel –
advantage
:מייל לשליחת קו"ח
https://app.jobvite.com/j?cj=ogNTafwQ&s=LinkedIn
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משרות פנויות

פירוט משרות פנויות ב

:שם משרה
System Integration Engineer
:פירוט המשרה
As part of the role, you will be involved in the following
areas:
• Supporting of End-to-End integrations, which involve HW
and SW components
• Creating environment for solution demonstration,
requested by internal and external customers (QA, user
testing, Demo etc.)
• Taking a part in extended test scenarios with focus on
load/scale/performance and stress aspects
• Working in agile mode and cooperate with multiple scrum
teams.
:דרישות התפקיד
• B.Sc. in computer science, SW Engineering or equivalent
• 5+ years of experience in System Integration (HW/SW)
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משרות פנויות

פירוט משרות פנויות ב

:המשך דרישות התפקיד
• Deep knowledge in networking protocols, specifically
IEEE802.1Q/ad bridging and/or IPv4/6 unicast / multicast
Routing
• Linux Knowledge
• Fluent English (writing and speaking)
• Knowledge in RF Testing equipment, traffic generators,
network sniffer – advantage
:מייל לשליחת קו"ח
https://app.jobvite.com/j?cj=ogNTafwQ&s=LinkedIn
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החברות המשתתפות

XACT Robotics :שם החברה
 מיכשור רפואי:תחום עיסוק
www.xactrobotics.com :אתר אינטרנט
merav@xactrobotics.com :דוא״ל
 קניינים/  תעשייה וניהול/  מכניקה/  חומרה/  מהנדסי תוכנה:קהל יעד

:תיאור החברה
XACT™ Robotics — the only integrated robotic navigation
AND steering system with proven accuracy, access any target within
the body. Consistency of performance with greater predictability/
results of procedure duration and flexibility to insert needles or
tools. One system for a variety of procedures and target organs,
using different imaging systems.

:תחום משרות מוצעות
SW Engineer, HW Engineer, Buyer/Planner
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החברות המשתתפות

שם החברה :ספקטרום דיינמיקס מדיקל
תחום עיסוק :מכשור רפואי Medical Device
אתר אינטרנטwww.spectrum-dynamics.com :
דוא״לHR@spectrum-dynamics.com :
קהל יעד :הנדסאים ותואר ראשון/שני בתחומי מדעי המחשב ,פיזיקה,
מכונות ,אלקטרוניקה ,תעו"נ ,ביו-רפואית
  
תיאור החברה:
ספקטרום דיינמיקס מדיקל פיתחה דור חדש של מצלמות הדמייה רפואיות,
המאפשרות דיאגנוסטיקה משופרת ,אבחון מחלות בשלבים מוקדמים
ושיפור של פרוצדורות טיפוליות .המצלמות של החברה מאפשרות
סריקות מהירות במינוני קרינה נמוכים ובאיכות תמונה  ,HDתוך שימוש
באלגוריתמים ייחודים המבוססים על טכנולוגיית גלאיי .Solid state

תחום משרות מוצעות:
רשימת המשרות המוצעות באתר החברה
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החברות המשתתפות

 ארינטה בע"מ:שם החברה
    מכשור רפואי:תחום עיסוק
www.arineta.com :אתר אינטרנט
sarit.azizi@arineta.com :דוא״ל
,8200  לדוגמא- אקדמאים ויוצאי צבא מיחידות מחשוב:קהל יעד
'אופק וכו
:תיאור החברה
Arineta is an Israeli company that develops and produces innovative
cardiovascular imaging solutions. Arineta’s flagship product is
CardioGraphe, the world first dedicated single-heartbeat, whole
heart cardiac CT scanner, based on the Company’s proprietary
Stereo CT technology. Among Arineta’s scientists are the inventors
of the multi-slice spiral CT technology, still the cornerstone of CT
imaging, and several other key technologies. The Arineta team
consists of scientists, engineers and business executives with
proven track records in developing and commercializing state of
the art medical devices.

:תחום משרות מוצעות
מגוון משרות
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Deep AI Technologies Ltd :שם החברה
)AI(  בינה מלאכותית:תחום עיסוק
www.deep-aitech.com :אתר אינטרנט
gali@deep-aitech.com :דוא״ל
 פיתוח חומרה מנוסים/  תוכנה/  מהנדסי פיתוח:קהל יעד

:תיאור החברה
Deep AI is a small SU company (15 employees), located at Caesarea
South industrial Park. Deep AI Technologies accelerates the
processing of deep neural networks, to help AI vendors develop
their applications faster and cheaper and reduce cloud compute
opex and capex.

:תחום משרות מוצעות
Hardware Designer & Micro-Architect, Experienced SW Engineer

56

החברות המשתתפות

שם החברהCyber Observer :
תחום עיסוק :הגנת הסייבר
אתר אינטרנטwww.cyber-observer.com :
דוא״לjobs@cyber-observer.com :
קהל יעד :בוגרי תואר ראשון במדעי המחשב/הנדסת תוכנה

תיאור החברה:
 Cyber Observerהיא מערכת לניהול וניטור שמציגה תמונת מצב כוללת
ורציפה אודות הביצועים ואבטחת הסייבר הארגונית .המערכת פותחה
בתפיסה פרואקטיבית תוך מזעור סיכונים ,מאתרת ומאפשרת סגירת פרצות
אבטחה .המערכת מיועדת למנהלי אבטחת מידע ,למנהלים רלוונטיים
בארגונים לניהול סיכונים /תשתיות ,SOC/CIO/הנדרשים להתמודד עם
איומי הסייבר ביעילות למול עולם מאתגר ,מורכב ומשתנה ברמה יומית.

תחום משרות מוצעות:
ראש צוות פיתוח  ,JAVAמפתח/ת  ,JAVAאיש/ת בדיקות תוכנה
ידניות .מהנדס תמיכה .מנהל פרויקטים
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שם החברה :סמרטק Smartech The Industry Pivot Ltd
תחום עיסוק :פיתוח פתרונות חדשניים וטכנולוגיה בתחום ההנדסה
אתר אינטרנטwww.smartech.com :
דוא״לamira.aran@smartech.com :
קהל יעד :מהנדסים מתחום החומרים ,הכימיה ,תעשיה וניהול ומכונות

תיאור החברה:
חברת סמרטק ,שהנהלתה ומרכזה ממוקמים באזור התעשיה הצפוני
בקיסריה ,מונה כ  50עובדים ,עם סניף נוסף של מחקר ופיתוח בירושלים
ואנשי מכירות ותמיכת לקוחות בחו"ל .החברה באמצעות צוות פיתוח
ייחודי ,מוצאת ומפתחת פתרונות חדשניים וטכנולוגיה ,בתחום ההנדסה
התהליכית ,IOT ,הנדסת חומרים וכו' ,וכל זה תוך שינוי "כללי המשחק",
עבור הלקוח .לחברה שני אתרי ייצור של קבלני משנה בארץ ובצפון
אמריקה .הפתרונות של סמרטק אמורים לשנות מהותית את עולם הייצור
של הלקוח ,ולהביא לו ערך כלכלי ,משמעותי ויוצא דופן.

תחום משרות מוצעות:
מהנדס מכונות  /תהליך ,מנהל פרויקטים ,מהנדס בקרה
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שם החברה :דלתא גליל תעשיות בע"מ
תחום עיסוק :טקסטיל ואופנה
אתר אינטרנטwww.deltagalil.com :
דוא״לjobs@deltagalil.com :
קהל יעד :מהנדסי תעו"נ ,כלכלנים ,מעצבי אופנה וגרפיקה ,אנשי
תוכנה ,מנהלי ואנשי מכירות ,מחסנאים ,אורזים ומלקטים למרלו"ג

תיאור החברה:
החברה נסחרת בבורסה בתל אביב ,נמצאת בעשור האחרון בתנופת צמיחה
וכובשת עוד ועוד נתחים בשוק הגלובאלי .עם הון אנושי של 26,000
עובדים ,הפרוסים על פני  4יבשות ,ואשר מונה בארץ כ 1500 -עובדים
ממרכז הפיתוח בכרמיאל ,דרך מטה החברה בקיסריה ועוד כ 1100 -עובדים
ברשתות דלתא ו fix -ברחבי הארץ .על לקוחותינו נמנים מותגים מובילים
כגון Calvin Klein, Victoria's Secret, Tommy Hilfiger, NIKE, Spanx,
 Maidenform, Columbia, Lacosteועוד .כמו גם רשתות מובילות בעולם
כגון  Walmart, Target, Marks & Spencer, Hema, Bloomingdalesועוד.

תחום משרות מוצעות:
משרות רלוונטיות באתר החברה
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שם החברהRS-NESS - Solution for Life Science companies :
תחום עיסוק :שירותי הנדסה וניהול פרויקטים
אתר אינטרנטwww.rs-ness.com :
דוא״לwww://rs-ness.com/careers :
קהל יעד :בעלי ניסיון בעולם המכשור רפואי/פארמה/ביוטק

תיאור החברה:
אנו מתמחים במתן שירותי הנדסה ,ניהול פרוייקטים ,וולידציה ,איכות,
רגולציה וניסויים קליניים לכל תעשיית המכשור הרפואי ,פארמה ,ביוטק
וקנאביס רפואי .אנו מלווים חברות סטארט–אפ ממש מהיום הראשון.
מתמחים בעבודה מול ה  FDA, EUועוד.

תחום משרות מוצעות:
הנדסה ,איכות ,וולידציה ורגולציה
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שם החברהH2Pro :
תחום עיסוק :פיתוח טכנולוגיה חדשנית לייצור מימן
אתר אינטרנטwww.h2pro.co :
דוא״לOffice@h2pro.co :
קהל יעד :סטודנטים ובוגרים לתואר ראשון בתחומים  -הנדסת
חומרים ,כימיה ,הנדסת תעשיה וניהול
תיאור החברה:
 H2PROהינה חברה צעירה בצמיחה ,המפתחת טכנולוגיה חדשנית לייצור
מימן ממים .הטכנולוגיה של  H2Proפותחה על-ידי חוקרים מהטכניון,
ומאפשרת ייצור מימן בשיטה מהפכנית ,זולה בטוחה ,תוך שימוש באנרגיה
ירוקה ,בטכנולוגיות המתקדמות בשוק.

תחום משרות מוצעות:
מתאם/ת רכש ,מנהל/ת חשבונות ,אלקטרוכימאים ,מהנדסי כימיה,
מהנדסי חומרים
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שם החברה :רשת MAX
תחום עיסוק :רשת קמעונאית
אתר אינטרנטwww.maxstock.co.il :
דוא״לhttps://bit.ly/383c7n1 :
קהל יעד :מגוון

תיאור החברה:
רשת קמעונאית גדולה ( 52סניפים) המתמחה במכירת מוצרי צריכה
בעליות נמוכות לצרכן .מקס הינה רשת ייחודית שמגשימה את חלום
הצרכן לקניה גדולה במחיר קטן ,החנויות המזמינות והנוחות ,המחירים
ההוגנים והמגוון המפתיע שתמיד מצליח לרגש ,צובעים את חווית הקניה
של הלקוח בוורוד .ברשת מקס שותפים למעלה מ  1600עובדים ששמים
את הלקוח תמיד במרכז .המחירים המשתלמים וההיצע האדיר ,מעניקים
לכל לקוח באשר הוא שיווין הזדמנויות לרכישה.

תחום משרות מוצעות:
לוגיסטיקה ,משרות מטה ,משרות בסניפים
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שם החברה :מאניה גרופ
תחום עיסוק :חברת אופנה
אתר אינטרנטwww.maniajeans.co.il :
דוא״לshlomit@mania.co.il :
קהל יעד :מגוון

תיאור החברה:
 MANIA GROUPהוקמה בשנת  ,2002עם השקת המותג ,MANIA JEANS
שמונה כיום  56סניפים בישראל .בשנת  2017הושק המותג  ,NOIZZמותג
אופנה לילדים ,שמונה כיום  36סניפים .קבוצת מאניה נחשבת לחדשנית
ומובילה בתחום האופנה בישראל .ביולי השנה ,הקבוצה נכנסה לשוק
האמריקאי ופתחה חנויות מותג .עד לסוף שנת  2019עתידה הקבוצה למנות
 7חנויות חדשות לשני המותגים בחוף המערבי .הקבוצה נמצאת בבעלות
מישל רוגוף ,אורן יפרח ורונית חיימוביץ' .מנכ"ל הרשתות  -עופר חזות.

תחום משרות מוצעות:
הנהלת חשבונות ,שיווק ואדמיניסטרציה ,עובדי מחסן
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שם החברה :קו מערכות
תחום עיסוק :פתרונות תוכנה מתקדמים וחדשניים
אתר אינטרנטwww.cav.co.il :
דוא״לjobs@cavsystems.com :
קהל יעד :מתכנתים ,מטמיעים של מערכות ERP

תיאור החברה:
בכל פתרונות התוכנה ,פרי פיתוח מקורי של "קו מערכות" ,מיושמות
טכנולוגיות ניהול מידע מתקדמות .בנוסף לעושר הפונקציונאלי הקיים
בכל חבילת תוכנה ,הפתרונות מבוססים על טכנולוגיית ה ,WEB -ממשק
משתמש גראפי מבוסס  .JAVAחברת "קו מערכות" שוקדת לעדכן באופן
שוטף את פתרונות התוכנה ולהתאימם לצורכי השוק המשתנים ולדרישות
הלקוחות .מדיניות זו מאפשרת ללקוחות ליהנות מפתרונות מובילים
בתחומם הפונקציונאלי ,בעלי ביצועים מהירים ,נוחות וידידותיות למשתמש.

תחום משרות מוצעות:
פיתוח תוכנה ,תמיכה ו HELP DESK
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שם החברה :שלם פתרונות אריזה בע"מ
תחום עיסוק :מפעל ליצור פלסטיק
אתר אינטרנטwww.shalam.co.il :
דוא״לhr4@shalam.co.il :
קהל יעד :עובדים כלליים  /מחסנאים  /טכנאים  /פקידות

תיאור החברה:
שלם פתרונות אריזה בע"מ זהו מפעל בין הגדולים והמובלים בארץ
ליצור פלסטיק ,במפעלינו מועסקים כ 600-עובדים במגוון תחומים
שונים ומעניינים .אנו מייצרים בשיטות יצור שונות וייחודיות .בין קהל
לקוחותינו נמנות החברות הגדולות והמובילות במשק .אנו מציעים :תנאי
שכר טובים למתאימים /תנאים סוציאליים מלאים /אפשרויות קידום/
הכשרות בתחומים שונים/עבודה לטווח ארוך.

תחום משרות מוצעות:
עובדי יצור ,מלגזנים ,מחסנאים ,אנשי רובוטיקה ,טכנאים ,מכונאי
אחזקה ,פקידות לוגיסטיקה
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שם החברה :איטונג
תחום עיסוק :פתרונות בניה
אתר אינטרנטwww.ytong.co.il :
דוא״לgius@ytong.co.il, meirba@ytong.co.il :
קהל יעד :אנשי אחזקה ,עובדי יצור ,מפעילי מכונה ,חשמלאי תעשייה

תיאור החברה:
חברת איטונג ישראל פועלת מעל הבניה .מוצריה מיוצרים במפעלי
החברה בפרדס חנה ובאשקלון .פתרונות הבניה של איטונג משמשים
להקמת עשרות אלפי מבנים בארץ .לחברה מספר תחומי פעילות והיא
שוקדת עובדים  300באופן תדיר על פיתוח מוצרים חדשים וחדשנות
עסקית .איטונג מעסיקה מעל במגוון תחומי עיסוק ומקצועות .בתחומי
התפעול מגייסת איטונג הנדסאים ,מפעילי מכונה ,חשמלאי תעשייה,
אנשי אחזקה ,מלגזנים ועוד .איטונג חרטה על דגלה להיות החברה
המובילה בשוק בתחומה תוך חתירה למצוינות בתחומי התפעול
והשירות ,חדשנות ,למידה מתמדת והשקעה בפיתוח ההון האנושי.
אנו מזמינים אותך להצטרף אלינו ולהיות חלק מצוות מנצח!

תחום משרות מוצעות:
מכונאי אחזקה ,חשמלאי תעשייה ,מפעילי מכונה ,עובדי ייצור

66

החברות המשתתפות

שם החברה :אלטרון
תחום עיסוק :ייצור והתקנת שערים ,דלתות אוטומטיות
אתר אינטרנטwww.eltron.co.il :
דוא״לa261172@gmail.com :
קהל יעד :טכנאי שרות ועובדי ייצור .חיילים משוחררים

תיאור החברה:
חברת אלטרון החוגגת  45שנות פעילות ענפה וחדשנות מחייבת ,היא
החברה הוותיקה והמובילה בישראל לייצור והתקנת שערים ,דלתות
אוטומטיות ומהירות .החברה יצקה באבני היסוד שלה את המחויבות
להעניק בראש ובראשונה – ייעוץ נכון ,פתרונות מקצועיים ומקיפים לצד
שירות איכותי ואמין – לכל לקוחותיה.

תחום משרות מוצעות:
טכנאי שרות :חשמלאי מוסמך  /עוזר חשמלאי  /עובדי ייצור
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שם החברה :ארן מחקר פיתוח ודגמים בע"מ
תחום עיסוק :פיתוח והנדסה
אתר אינטרנטwww.aran-rd.com :
דוא״לaran-rd@cvwebmail.net :
קהל יעד :מהנדסי פיתוח ויצור

תיאור החברה:
חברת ארן הינה חברה ציבורית ,הנסחרת בבורסה בתל אביב .לחברה
מעל  180עובדים ,והיא עוסקת בשלושה תחומי פעילות עיקריים :חטיבת
פיתוח וייצור מוצרים בתחום הרפואי ,הצבאי ומוצרי הצריכה והתעשייה.
חטיבת הפלסטיק ארן הינה נציגה בלעדית של חברות מובילות בתעשיית
הפלסטיק העולמית המספקות ציוד לתעשיית הפלסטיק ,תבניות הזרקה
וחומרי גלם .חטיבת מיזמים רפואיים – פיתוח מוצרים בתחומי הקרדיו-
וסקולר והאנדוסקופיה.

תחום משרות מוצעות:
מהנדסי מכונות ,מהנדסי אלקטרוניקה ובקרה ,מהנדסי יצור
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שם החברה :כלל מוצרי בטון בע"מ
תחום עיסוק :הנדסה ייצור ותעשייה
אתר אינטרנטwww.clalbeton.co.il :
דוא״לadi@clalbeton.co.il :
קהל יעד :סטודנטים להנדסה

תיאור החברה:
כלל מוצרי בטון בע"מ  ,מוותיקי המפעלים בענף הבניה  ,עוסק כבר
למעלה מ 40-שנה בייצור אלמנטי בטון טרומיים מבטון דרוך ולוחות
דרוכים(לוח"דים) בטכניקות מתקדמות ובבקרה מחמירה ומדוייקת .
במפעלנו יש ציוד וטכנולוגיה מהמתקדמים בעולם ,כאשר שתי מחלקות
המפעל (מחלקת לוח"דים ומחלקת אלמנטים) זוקפות לזכותן ייצור
והרכבת מאות אלפי מ"ר של תקרות  ,קירות ,קורות לגשרים ומוצרים
טרומיים לפי דרישה  ,המשולבים במבנים  ,חניונים וגשרים ברחבי הארץ.

תחום משרות מוצעות:
עובדים כלליים ,עובדי ייצור
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שם החברה :דף אור כרמל פרינט
תחום עיסוק :דפוס דיגיטלי והעתקות אור
אתר אינטרנטwww.dafor2000.co.il :
דוא״לmichala@dafor2000.co.il :
קהל יעד :צעירים ,חיילים משוחררים (עבודה מועדפת)

תיאור החברה:
רשת “דף אור העתקות  2000בע”מ” הפכה לחממה של דפוס דיגיטלי
והעתקות אור (שמש) אשר לוקחת את כל צרכי הדפוס והעתקות
שלכם צעד אחד קדימה בזכות ניסיון רב השנים והטכנולוגיה החדישה
והמתקדמת .דף אור מתמחה בתחום הדפוס הדיגיטלי והעתקת תכניות
ומציגה פתרונות לכלל צרכי הלקוחות :ארגון וביצוע מכרזים מורכבים,
העתקות תכניות ושרטוטים ,סריקות ,הדפסות דיגיטליות ,הפקת ספרים
וספרי מחזור ,מגוון כריכות ,עיצוב ספרים ,אלבומים וקטלוגים בשירות
אונליין ,הפקות דפוס ועוד.

תחום משרות מוצעות:
עובדים כלליים
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שם החברה :מאפיית "אגמי"
תחום עיסוק :מאפייה
אתר אינטרנטwww.agamibakery.co.il :
דוא״לhr@agamibakery.co.il :
קהל יעד :כלל האוכלוסייה

תיאור החברה:
מאפייה המייצרת את כל סוגי הלחמים לחמניות פיתות חלות ושאר דברי
המאפה .מאפיית אגמי (נהמא) נוסדה בשנת  1958ביוקנעם המושבה
וכיום המאפייה שוכנת בפארק התעשייה הצפוני בקיסריה .מאפיית אגמי
ידועה בזכות מגוון המוצרים האיכותיים והטריים שלה .למאפיית אגמי
צי משאיות חלוקה המספקות סחורה יום יום בכל רחבי הארץ .במאפיית
אגמי עובדים כיום מעל  200עובדים בשתי משמרות על מנת לספק את
הדרישות לכל לקוחותינו ברחבי הארץ .בין העובדים נמנים :עובדי קו
יצור ,מבקרי איכות ,מלגזים ,עובדי אחזקה ונהגים.

תחום משרות מוצעות:
עובדי יצור ,מלגזנים ועובדי אחזקה
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שם החברה :רימון שירותי יעוץ וניהול בע"מ
תחום עיסוק :תשתיות זורמות (מים ,אנרגיה וגז)
אתר אינטרנטwww.rimonltd.co.il :
דוא״לjobs@rimonltd.co.il :
קהל יעד :הנדסה אזרחית ,מנהל עסקים ,תואר בהנדסת מים

תיאור החברה:
רימון הינה חברה שמבצעת  /מתפעלת פרוייקטים בתחום התשתיות
הזורמות בארץ ובחו"ל ,כגון :הקמת מאגרי מים להשבת קולחין ,תחנות
שאיבה ,קידוחים אופקיים ,מכירת מי קולחין לחקלאים ,הקמת תחנות
קוגנרציה ,פריסת תשתית להולכת גז טבעי בצפון ובירושלים ועוד .וכל
זאת עם מעל  100עובדים .אצלנו תוכלי/ו להנות מיתרונות של עבודה
בחברה גדולה ,יציבה הצומחת בקצב מהיר .העובדים והעובדות שלנו
מעורבים ולכן כתוצאה מכך מחוייבים לחברה .ברימון יש בעיקר גיוס
ופחות שחרור.

תחום משרות מוצעות:
מנהלי פרויקטים ,חשמלאים ,מכונאים ,טכנאים
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שם החברה :דן קיסריה ריזורט
תחום עיסוק :מלונאות
אתר אינטרנטwww.danhotels.co.il :
דוא״לHR.Caesarea@danhotels.co.il :
קהל יעד :קהל יעד מגוון

תיאור החברה:
מלון דן קיסריה האייקוני ,שהוקם על-ידי הברון רוטשילד לטובת חוג הסילון
של שנות ה ,60-עבר מהפך .מה שהיה עד לפני כמה חודשים מלון קלאסי
שסיפק זיכרונות לדור שלם ,אימץ גישה חדשה למלונאות הוותיקה .ממלון
המספק חדרים לאירוח ,נוצר ריזורט ייחודי המעניק חוויה כוללת ושלמה
של אושר ורוגע .כל שטחי הריזורט שופצו ושודרגו כדי לספק לכם חוויה
חדשה ,עדכנית ומשמעותית .השטחים הציבוריים והחדרים המחודשים תוכננו
לגרום לכל אורח להיות מאושר יותר בריזורט בהשוואה לשגרה .כל שגרה.
יצירות אמנות עכשווית מוצגות ברחבי המתחם ,וכוללות יצירות קאנוניות
לצד תערוכות אמנות מתחלפות של גלריה גורדון .השפה העיצובית החדשה
מחברת בין הטבע והמיקום בקיסריה ,לעבר המפואר של המלון ולאווירת
הרוגע והשלווה של הריזורט.

תחום משרות מוצעות:
מלצרות ,קבלה ,ניקיון ,הנה"ח ,רכש
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שם החברה :מעברים כרמל מנשה
תחום עיסוק :מרכז לפיתוח וקידום כלכלה מקומית ,קריירה ועסקים
אתר אינטרנטwww.mcmc.org.il :
דוא״לoffice@mcmc.org.il :
קהל יעד :שכירים מחפשי עבודה מתחום המועצות חוף הכרמל
ומנשה

תיאור החברה:
מעברים הינו מרכז לפיתוח וקידום כלכלה מקומית ,קריירה ועסקים
לתושבי המועצות חוף הכרמל ומנשה .המרכז מציע שירותי ייעוץ ופיתוח
קריירה לשכירים ,ושירותי ייעוץ וליווי לעסקים קטנים וליזמים .המרכז
מציע גם פעילויות רלוונטיות לשוק התעסוקה .השירות שלנו אישי,
מקצועי וקרוב לבית.

תחום משרות מוצעות:
אדמיניסטרציה ,משאבי אנוש ,הנה"ח ,רכש ,תפעול ,ניהול ,חינוך
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שם החברה :ריטל מערכות מארזים בע"מ
תחום עיסוק :תשתיות זיווד ,קירור ,ובקרה
אתר אינטרנטwww.rittal.com :
דוא״לmoshe@rittal.co.il :
קהל יעד :הנדסאי ומהנדסי חשמל או בקרה

תיאור החברה:
חברת בת של ריטל גרמניה מובילה עולמית בפיתוח וייצור מערכות זיווד
לחשמל ואוטמציה,כולל לוחות סיסטם לפי  ,IEC 61439מערכות קירור
מתקדמות ,פתרון קומפלט לחדרי מחשב ,מערכות תוכנה מתקדמות
לתכנון חשמלי (איפלאן) ,נוכחות ומובילות של  40שנה בשוק הישראלי.

תחום משרות מוצעות:
מהנדסי  /הנדסאי חשמל ,אנשי מכירות ויישומים
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שם החברה :עלבד משואות יצחק בע"מ
תחום עיסוק :מוצרי הגיינה וטואלטיקה
אתר אינטרנטwww.albaad.com :
דוא״לyasminv@fem.albaad.com :
קהל יעד :מפעילי מכונה בעלי יכולת לעבודה פיזית (לא קשה) ,ייתרון
לבעלי חוש טכני

תיאור החברה:
"עלבד" שהוקמה בשנת  ,1985היא החברה המובילה בישראל
למוצרי היגיינה וטואלטיקה .החברה הינה מהיצרניות המובילות
בעולם למגבונים לחים ,וכן מתמחה במגוון מוצרי בד והיגיינה נשיים.
מוצרי החברה משווקים בכ 40-מדינות ברחבי העולם ומיוצרים עבור
מותגים בינלאומיים כמו 'קימברלי קלארק'' ,לוריאל 'ועוד.

תחום משרות מוצעות:
מפעילי מכונה בייצור  /אריזה ,טכנאי אחזקה
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שם החברה :מועדון הגולף
תחום עיסוק :גולף
אתר אינטרנטwww.caesarea.com/he/home/tourism/golf-club :
דוא״לadvao@caesarea.com :
קהל יעד :אנשי מכירות ושירות לקוחות  -סטודנטים ,עבודה
במשמרות

תיאור החברה:
מועדון הגולף בקיסריה ,שהוקם בשנות ה 60-ע"י משפחת הברון רוטשילד,
הינו מועדון הגולף הבינלאומי היחיד בישראל .בשנת  2009חנכה החברה
לפיתוח קיסריה את מגרש הגולף החדש והיוקרתי שעיצב האדריכל פיט
דאי .מועדון הגולף בקיסריה שאורכו  6,750מטרים של מדשאות ירוקות
ומטופחות כולל  2מגרשים :מגרש מקצועי של  18גומות העומד בתקן
הבינלאומי ומגרש אימונים של  9גומות המשמש ללימודי גולף ואימונים.

תחום משרות מוצעות:
נציגי שירות ומכירה
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שם החברהOpenValley :
תחום עיסוק :רשת יזמות וחדשנות ,טיפוח וEco-System-
לסטארט-אפים
אתר אינטרנטwww.openvalley.co.il :
קהל יעד :סטארט-אפים ונותני שירות בעולמות החדשנות והיזמות
המחפשים קהילה שהיא גם מנוע צמיחה

תיאור החברה:
רשת  OpenValleyהינה רשת פורצת דרך ,המתמחה בעולמות היזמות
והחדשנות ומהווה מנוע לצמיחה וטיפוח לסטארט-אפים וחיבורם
לתעשייה ,לשווקים הרלוונטיים ולאקדמיה .שיח זה מייצר Eco-System
חזק המנגיש משאבים וחשיפה למקורות ידע ,מימון והשקעה .החיבור
לגורמים אלה תוך מתן ליווי מקצועי ,מבטיחים מיצוי מקסימלי של
הפוטנציאל הטמון בכל רעיון עסקי וטכנולוגי.
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שם החברה :תעשיית מבלטים אנגלנדר יוסף בע"מ.
תחום עיסוק :תכנון והרכבת מבלטים ,ייצור מוצרי כבישה ומכלולים
ממתכת
אתר אינטרנטwww.englander.co.il :
דוא״לelinor@englander.co.il :
קהל יעד :מגוון

תיאור החברה:
חברתנו מתמחה למעלה מ 60-שנה בתכנון והרכבת מבלטים וכן ייצור
מוצרי כבישה ומכלולים ממתכת .לחברה מחלקה שלמה המאפשרת עיצוב
תכנון ופיתוח מקונספט למוצר מוגמר .מערכות הייצור הינן ממוחשבות
ואוטומטיות בעלות כושר כבישה מ 5 -טון ועד ל 400 -טון וכן מבלטים עד
 2000*1500מ"מ .ההתמחות שלנו :תכנון מבלטים מוצרים ופרוטוטייפים,
בניית מבלטים ,ייצור מוצרי כבישה ומכלולים .פעולות משנה כגון :צילוע,
סמרור ,הברזה ,ריתוכים שונים ,טיפול בחום ,הלחמה ועוד.

תחום משרות מוצעות:
מהנדסים ,מבלטנים ,מפעילי מכונות ,מבקרי איכות
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שם החברהNextWork :
תחום עיסוק :גיוס השמה והעסקה
אתר אינטרנטwww.nextwork.co.il :
דוא״לhr@nextwork.co.il :
קהל יעד :בעלי/ות עסקים ,מחלקות גיוס ומש"א ,מחפשי/ות עבודה
בכללותם/ן
תיאור החברה:
חברת  ,NextWorkבעלת חותם האמינות של  ,dun&bradstreetמספקת
פתרונות גיוס השמה והעסקה ,למגוון חברות ועסקים בפריסה ארצית,
עם וותק של עשור בתחום ,מקבוצת אשל .החברה מנוהלת ע"י בוגרת
אוניברסיטת בוסטון ומצטיינת דיקן  ,בעלת  15שנות ניסיון בעולם
הגיוס וכ"א.

תחום משרות מוצעות:
טכנולוגיה ,לוגיסטיקה ,כספים ,שירות ומכירה ,מדיקל ועוד
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H
R
ACCURATE HR SERVICES
שם החברהQHR :
תחום עיסוק :תהליכי גיוס ממוקדים ומדוייקים
אתר אינטרנטwww.qhr.co.il :
דוא״לQjobs@qhr.co.il :
קהל יעד :חברות סטארטאפ/הייטק וחברות לא מהחום הטכנולוגי

תיאור החברה:
 QHRמתמחה בהליך גיוס ממוקד ומדויק ,בזכות שורה של מראיינים בהם
עצמם אנשי הייטק .את ניסיונה הרב ,מומחיותה ובעיקר המוניטין ,צברה
קבוצת  QHRבאלפי השמות איכותיות במגוון רחב של חברות הייטק:
חברות גדולות ,חברות  startupחברות בינלאומיות וחברות ישראליות.
אנו ב  QHRפועלים במתודולוגיה ייחודית הגורמת לרמת אחוזי התאמה
ורמות חיזוי גבוהים בזכות שיטה זו אנו מספקים שירות ברמה מקצועית
למועמדים.

תחום משרות מוצעות:
משרות טכנולוגיות ומשרות בתחום התפעול ,אדמיניסטרציה ,כספים
שיווק ומכירות
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חפשו אותנו בפייסבוק
פארק העסקים החכם קיסריה

בשיתוף:
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