דוח משרות
גיוס()8240

משרות חודש מרץ

דרישות משרה

תאור משרה

תואר בהנדסה חובה ,רקע וניסיון בהנדסת איכות,
 /CQE/CQMתואר שני בהבטחת איכות  -רצוי,
ניסיון במפעל ייצור .ראייה מערכתית ,יכולת
אנליטית ,כושר מידה ,יכולת הבעה בכתב ובעפ,
מסודר וקפדן ,יכולת הנעת עובדים.

מטלות מקצועיות ,הובלה
מקצועית ,ניהול ,הנחיית
עובדים ,אינטגרציה) .הובלה
מקצועית של פתרון תקלות,
ניהול איכות בפרויקטים,
הנחייה מקצועית של עובדים
ומנהלים בתחום האיכות.
לשטח תמיכה הנדסית דרוש/ה
מהנדס/ת הרכבות :תמיכה
בתכן ליצוריות והרכבתיות
( )DFMAלכרטיסים
אלקטרוניים .תכן הרכבה
לכרטיס והכנת תיעוד הרכבה.
לווי כרטיסי  NPIבפיתוח ואצל
קבלני המשנה.
לפרויקטים אתגרים ברפאל -
פיתוח ויישום אלגוריתמים
חדשניים

השכלה הנדסית פורמאלית /יתרון להנדסת
אלקטרוניקה או חומרים .ראייה מערכתית והכרת
תהליכי פיתוח כרטיסים אלקטרוניים /עריכות
וייצור מעגלים מודפסים /הרכבת כרטיסים /בחינה
והשמשה .יכולת למידת נושאים חדשים.

מועמדים בעלי  Msc\PHDשסיימו בהצטיינות
מדעי המחשב/חשמל/מתמטיקה/חקבצ .המשרות
מתאימות לאנשים שאוהבים גם לחקור וגם ליישם
בקבוצה איכותית וצעירה .נדרש :ידע ב
 - MATLABהכרחי ידע ב  - ++Cיתרון

בוגר/ת תואר 2ומעלה בהנדסת חשמל או בוגר/ת לקבוצת מחקרי תקשורת
מצטיין/ת לתואר ראשון( .עדיפות לבוגר תואר  .)2ועיבוד אות מובילה בחזית
הטכנולוגיה דרוש מהנדס
ניסיון בנושאי תקשורת אלחוטית ועיבוד אות.
התמחות באחד הנושאים הבאים ? יתרון? :עיבוד מצטיין לתפקיד מחקר
ואלגוריתמים של עיבוד אות
אותות מרחבי? .תקשורת אלחוטית.
ותקשורת.

ת .פתיחת
משרה

נסיון נדרש

התמחות
ראשית

רמת השכלה

שם המשרה

ארבע  BSCמהנדס/ת
שנתי איכות

 41263בין  3ל 5 -
שנות נסיון

אבטחת איכות

 40680בין  3ל 5 -
שנות נסיון

אלקטרוניקה

 41319לא חובה נסיון

אלקטרוניקה

 PHDאלגוריתמאי/
ת היתוך
מידע

 41246לא חובה נסיון

אלקטרוניקה

 MSCחוקר/ת
לתחום
תקשורת

ארבע BSC
שנתי

NPI
לתמיכה
הנדסית
מהנדס/ת

הבנה מעמיקה ברשתות תקשורות ופרוטוקולים.
הבנה מקיפה של מערכות הפעלה Windows -
 internalsו/או  .Linux kernelניסיון ב/IDA -
 WinDbg/ immdbgאו כלים מקבילים .ניסיון
בפיתוח  Windows Driversו/או מוצרי אבטחה.

חוקר/ת מערכות משולבות.
התפקיד כולל מחקרי
חומרה/תוכנה .השתלבות
בקבוצת מחקר צעירה
ומתפתחת /העוסקת
בפרויקטים מולטידסציפלנריים
בחזית הטכנולוגיה.

תעודה והכשרה של חשב שכר בכיר וניסיון מעל ידע ויכולת בקרה ניכויי חובה
 5שנים בהכנת שכר בארגון גדול .תואר ראשון( /מס הכנסה /ביטוח לאומי).
רצוי בכלכלה /תעודת חשב שכר ומנהל חשבונות ידע ויכולת בקרה ניכויים
פנסיוניים /ביטוחי מנהלים.
וניסיון בהנהלת חשבונות (ביצוע פקודות יומן
קופג כו ..בדיקת נתונים
והתאמות למאזן).
מערכת  HRמול מערך השכר.
עדכון טפסי /101עדכונים
שוטפים בשכר.
לקבוצה העוסקת ב :סימולציות
הנדסאי/ת אלקטרוניקה .התמחות מקצועית
בנושא  RFובציוד מדידה כמו ספקטרום אנאלייזר .ממוחשבות לתאמ ,סכוני
קריאת טקסטים באנגלית והבנתם .כתיבת דוחות קרינה,לאדם וחימושSI ,
והפרעות הדדיות הנדסת תאמ
באנגלית .כושר ביטוי בעפ ובכתב בעברית.
לכלל הפרויקטים ברפאל,
כולל אנליזות של הפרעות ומתן
פתרונות בתכן תאמ.
אחריות לגיבוש מתודולוגיה
השכלה פורמאלית בהנדסה .עדיפות להנדסת
ושיטות עבודה לכתיבה ספרות
מכונות /אוירונאוטיקה .ניסיון מוכח של לפחות 3
 ILSוביצוע שינויים בספרות
שנים כמהנדס  ILSבפרויקטים ובעל הכשרה
פורמאלית בנושא .הכרות עם ספרות אלקטרונית -בהתבסס על מודל התיבמ
ובמשולב עם ה .TDP -הטמעת
יתרון ראיה מערכתית והכרת מערכות.
המתודולוגיה בקרב כותבי
התיקים ובקרב הלקוחות
(מנהלי  ,ILSמפתחים ,לקוחות
חיצונים)

 41143עד  3שנות נסיון מדעי המחשב

 41224בין  3ל 5 -
שנות נסיון

כלכלה

 41266בין  3ל 5 -
שנות נסיון

אלקטרוניקה
וחשמל

 41308בין  3ל 5 -
שנות נסיון

אוירונאוטיקה

ארבע  BSCחוקר/ת
שנתי LOW LEVEL

 B.Aחשב/ת שכר-
הנהלה

הנדסאי

טכנאי/ת
מדידות

ארבע  BSCלתמיכה
שנתי הנדסית ILS
מהנדס/ת

בין  3ל  5 -שנות
נסיון

מדעי המחשב-

ארבע BSC
שנתי

ארכיטקט
אבטחת מידע

ארבע שנתי /מדמ"ח /תעו"נ /אלקטרוניקה /חשמל  BSCניהול פרוייקטי אבטחת מידע .שילוב
פעילות אבטחת מידע בפרוייקטים/
התמחות  -אבטחת מידע בין  3-5שנות ניסיון הבנה
טכנולוגית טובה  /ניסיון מוכח כמוביל  /ארכיטקט אבטחת הנחייה וממשק עם מנהל הפרוייקט.
מידע -חובה  /היכרות טובה מאוד עם מוצרים /טכנולוגיות
.מתודולוגיות אבטחה
ארבע שנתי מדמח  /תעו"נ  /אלקטרוניקה  /חשמל  BSCמחקר סייבר ופוגענים /ביצוע חקירות 41066
מחשב ארגוניות /ניתוח חולשות
התמחות אבטחת מידע ניסיון בחקירות מחשב /ידע
וביצוע REVERSE
טכנולוגי מעמיק בתחומי פוגעני מחשב /יכולת ביצוע
ENGINEERING
REVERSE ENGINEERING

בין  3ל  5 -שנות
נסיון

מדעי המחשב-

ארבע BSC
שנתי

חקירות מחשב

 41217בין  3ל 5 -
שנות נסיון

אלקטרוניקה

הנדסאיBSC/

מבקר/ת
במקור
אלק/מכנ

 40878בין  3ל 5 -
שנות נסיון

בנין

ארבע  BSCמהנדס
שנתי במשרד
המקרקעין
והאיכלוס

 41317בין  3ל 5 -
שנות נסיון

אלקטרוניקה
וחשמל

ארבע  BSCמהנדס/ת
שנתי אינטגרציית
פיתוח

40973

מהנדס/ת או הנדסאי/ת
הנדסאי/ת מהנדס/ת תהליכים /
אלקט/.מכנ .פיקוח ובקרה על
אלקטרוניקה/מכניקה בעל/ת  5שנות ניסיון
תהליכי היצור והביקורת
בתחום הייצור או הביקורת אלקטרונית .בעל/ת
למוצרים מקבלני משנה .אישור
הסמכות לתהליכי ייצור אלקטרונ ומכני.
מוצרים מסופקים לרפאל אצל
מהנדס/ת /הנדסאי/ת /בעל/ת הבנה בתהליכי
קבלני משנה .הבנת עקרונות
ייצור אלקטרוניים.
פעולה ותהליכי הייצור של
המוצרים /כושר זיהוי חולשות
התהליך.
מהנדס בנין רשוי ,בעל נסיון בעבודה מול רשויות סגן הממונה על המקרקעין
והאכלוס .התפקיד כולל:
ממשלתיות /ועדות תכנון ,הכרת חוק התכנון
עבודה מול רשויות מקומיות
והבניה ותקני הבניה ,נסיון בתוכנות,Ms office :
 ,Ms project, Autocadיכולת לעבודה עצמאית תוך וממשלתיות  /ועדות תכנון.
ביצוע מעקב וניהול תחשיבי
תאום עם גורמים נוספים.
ארנונה .ניהול נדלן בהיבט
ההנדסי והתכנוני .הקצאת
שטחי אכלוס לצרכי החברה.
לקבוצת פיתוח העוסקת
הנדסאי/ת מהנדס/ת בעל רקע לימודי
בפיתוח מוצרים בתחום
באלקטרואופטיקה/אלקטרוניקה עם ניסיון
האלקטרואופטיקה דרוש/ה
בפיתוח מוצרים אלקטרואופטיים ,הקמה וניהול
מעבדה ,הקמה וביצוע ניסויים ,הקמה ואחזקה של הנדסאי/ת מהנדס/ת
אינטגרציה מנוסה לאינטגרציה
צבדי פיתוח ,כושר טכני ויכולת חקר תקלות.
של מחושים ומערכות
אלקטרואופטיות בתחום הנראה
והראית לילה.

בוגר/ת תואר במדעי המחשב/מתמטיקה /הנדסת
חשמל ומחשבים עם ניסיון מהתעשייה .חובה
ניסיון מעשי בכתיבת תוכנה ב .++C-יתרון
לבעלי/ות תואר שני .נדרשים מגורים באזור
ירושלים והסביבה.

מהנדס/ת אלגוריתמים לפיתוח
והובלת פעילות במסגרת צוות
העוסק בפיתוח ומימוש של
אלגוריתמים ופיתוח תוכנה
לכלים .העבודה בירושלים.

ניתוח ומחקר של מעגלים
רצוי בוגר/ת המסלול המשולב
אלקטרוניקה/פיזיקה .עדיפות לבעלי/ות תואר שני אלקטרונים אנלוגיים
ודיגיטאליים .עבודה עם כלי
או ניסיון מוכח ב -בעיבוד אותות /ניתוח אותות
תוכנה שונים .למשל /Spice
אנאלוגיים ודיגיטאליים .רצוי ניסיון בReverse -
.Orcad/ Matlab & Simulink
 .engineeringניסיון עבודה עם כלי /Spice
תכנון ופיתוח מודלים
וסימולציות למעגלים
אלקטרונים.
מהנדס/ת אלקטרוניקה וחשמל .חובה ניסיון של  3מהנדס/ת אלקטרוניקה לתכנון
וייצור מערכים קרקעיים .פיתוח:
שנים לפחות בתכנון ופיתוח מערכות הספק
מתקנים\קרונות ניידים ונייחים
ובקרה .יתרון לבעלי רקע בכבילת נחושת
בהם מותקנות עמדות הפעלה
ואופטיקה.
וציוד שוב .מתקנים\קרונות
ניידים ונייחים בהם מותקנות
מערכות תקשורת .גרורים
הנושאים מערכות תקשורת.
התחום הינו מוקד ידעי הנותן
עדיפות לתואר גבוה (שני ומעלה) .יתרון לבעלי
שירותים לכל החטיבות ברפאל
ניסיון בתכן ובביצוע חישובי חוזק ,ניסיון עבודה
בתוכנות אלמנטים סופיים ,ניסיון בביצוע ניסויים ,בנושאי חוזק ,חישובים
יכולת מחקרית ,יכולת לימוד גבוהה ,יוזמה ועבודה אנליטיים ונומריים ,ניסויים
ותמיכה כוללת בתכן .תחום
עצמאית.
העיסוק כולל מיגון רחב של
נושאים ביניהם :אנליזות מבנים
סטאטיות ודינאמיות.

 41273עד  3שנות נסיון אלקטרוניקה
וחשמל

ארבע  BSCמהנדס/ת
שנתי אלגוריתמים
עבודה בי-ם

 41140עד  3שנות נסיון אלקטרוניקה
וחשמל

ארבע  BSCמהנדס/ת
/MSCשנתי אלק

41273

0

 40878עד  3שנות נסיון אוירונאוטיקה

מהנדס/ת
אלקטרוניקה
למער קרקע

 MSC/PHDמהנדס/ת
אנליזות
מבנים

מהנדס/ת בעל/ת  3שנות ניסיון לפחות בניתוח מערכות
ושיפור תהליכים .נדרשת שליטה מלאה במתודולוגיות
ניהול פרויקטים והיכרות מעמיקה עם  /MSPיתרון ל
 .MSP2010יכולת ראייה מערכתית /כושר למידה גבוה/
יכולת הובלת נושאים עצמאית ויכולת ניהול צוות עובדים.
יכולת הדרכה ותוד

שיפור וייעול תהליכי עבודה בנושא
ניהול פרויקטים בחטיבה .תמיכה
במערכות מידע וכלים (/MSPניהול
סיכונים וכו .).השתתפות/הובלה של
פרויקטים בה.תעשייה בניהול
פרויקטים כגון שדרוג  MSPוכו..

לתחום פרויקטים לוגיסטיים והנדסת
מהנדס/ת תעשיה וניהול  -BScחובה עד  3שנות ניסיון
יצור דרוש/ה מהנדס/ת תעשיה וניהול
מקצועי רלוונטי .ניסיון ביישום מתודולוגיות מתחום ה-
 Leanכגון  DFT/ 5Sו - Kaizen -יתרון בעל/ת יחסי אנוש לשיפור וייעול תהליכי עבודה בתחום
הנדסת יצור /הכולל תכנון מערכי
טובים /אסרטיביות ויכולת עבודה בצוות ומול ממשקים
מפעל /שימוש במתודולוגית /LEAN
מרובים יכולת הצגה /הנחייה והובלה מול קהל.
לרבות הובלת פרויקטים לוגיסטיים
חוצי ארגון.
השכלה פורמאלית בהנדסת אלקטרוניקה
(עדיפות להתמחות בנושא  .)DFTהתמחות בנושא
 DFTלכרטיסים אלקטרוניים /כולל כרטיסי .RF
ניסיון מוכח בכל סוגי הבדיקות בנושא כרטיסים:
בדיקות חזותיות ..AOI/ AXI :בדיקות חשמליות

לשטח תמיכה הנדסית דרוש/ה-
מהנדס/ת בדיקות .במסגרת
התפקיד :ריכוז נושאי ( DFTתכן
לבדיקתיות (Design For
 -Testabilityלכרטיסים
אלקטרוניים .הנחייה שוטפת
למתכנים /לעורכים ולקבלני
המשנה.
תואר שני בפסיכולוגיה
תעשייתית /עיצוב תעשייתי/
פסיכולוגיה קוגנטיבית העבודה
בניתוח ,אפיון ובחינת ממשק
למשתמש.

41277

עד  3שנות נסיון

תעשיה וניהול-
מערכות מידע

ארבע BSC
שנתי

מאפיין
להנדסת
תעשייה

41004

עד  3שנות נסיון

תעשיה וניהול

ארבע BSC
שנתי

מהנדס/ת
ארגון ושיטות-
הנ תעשיה

 40679בין  3ל 5 -
שנות נסיון

41273

אלקטרוניקה

0

ארבע  BSCמהנדס/ת
שנתי בדיקתיות
לתמיכה
הנדסית

מהנדס/ת
גורמי אנוש

רקע מתמטי  -הנדסי מתאים .הבנה פיזיקלית
מעמיקה של מערכות מכניות מבוקרות .ידע
במדעי הבקרה ידע באווירונאוטיקה /
אווירודינמיקה  -יתרון יכולת עבודה בצוות הבנה
מערכתית תואר שני או שלישי.

פיתוח אלגוריתמי בקרת טיסה
הנחייה ושיערוך למערכות
טיליות .ליווי הפיתוח משלב
הקונספט הראשוני ועד
לבדיקות על חומרה אמיתית
וניסויי טיסה .פיתוח סימולציות
מקיפות ברמת סמך גבוהה
למערכות המפותחות.

 41147לא חובה נסיון

אוירונאוטיקה

 MSC/PHDמהנדס/ת
טילאות
ובקרה

מהנדס/ת מכונות ,בעל/ת נסיון בתכן מכני של
מכלולים .יכולת הובלה עצמאית של תכן ,יכולת
לעבודת צוות .הבנת דרישות מכניות ומערכתיות
ויחסי אנוש טובים.

מהנדס/ת מכונות לתכן מכני
והובלת תכן של מכלולים,
מנגנונים ,אינטגרציה של
מערכות מכניות ,הכללות
וניסויים .תואר שני  -יתרון.
מהנדס/ת מתכנן מכאני
במחלקה העוסקת במבנה
ואינטגרציה של מערכות
מכאניות מוטסות גדולות.
התפקיד כולל פיתוח מכאני
בעבודת צוות ,עבודה בתיבם,
אנליזות וחישובי חוזק מבנה
ומעבר חום ,עיסוק בטכנולוגיות
ייצור ,הובל.
ליווי כלל תהליך פיתוח
מערכות בדיקה החל מהגדרת
הקונספט ,כתיבת בדיקות,
אפיון דרישות ואחריות מול
הפרוייקט.

 41172בין  3ל 5 -
שנות נסיון

אוירונאוטיקה

ארבע  BSCמהנדס/ת
שנתי מכונות

 41277לא חובה נסיון

אוירונאוטיקה

 MSC/BSCמהנדס/ת
מכונות
מתכנן/ת

 41317מעל  5שנות
נסיון

אלקטרוניקה
וחשמל

ארבע  BSCמהנדס/ת
שנתי מערכות
בדיקה

יכולת הבעה טובה בכתב ובעפ ,ראיה מערכתית,
יכולת עבודה על מספר משימות במקביל ,יוזמה
וחדשנות ,יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה בצוות,
תפיסה מהירה ,ראש גדול ,יכולת לקחת אחריות
ולקבל החלטות הנדסיות וניהוליות.

מהנדס/ת אלקטרוניקה -חובה נסיון כמהנדס/ת
בדיקות או בדיקתיות -חובה נסיון בתפקיד
מערכתי -חובה.

ידע והשכלה בתחום האלקטרוניקה ,מערכות
אנלוגיות ודיגיטליות ,רכיבי  RFותיאוריית מכמ
(רצוי) ,נסיון בתחום לא -חובה .נדרש כושר
למידה גבוה ויכולת להתמודד עם חומר טכני
ברמה גבוהה ,יסודיות ויכולת ירידה לפרטים.

מהנדס/ת מחקר יישומי בתחום
מערכות מכמ ולא .התפקיד
כולל תכנון וביצוע ניסויים
מורכבים בסביבת סימולציה
היברידית מתקדמת ,ניהול
ניסויי שדה ,מחקר מערכות לא,
ביצוע פרוייקטי פיתוח ייעודיים
המשמשים לצרכי הסימון.

 41253בין  3ל 5 -
שנות נסיון

אלקטרוניקה
וחשמל

1רקע מקצועי :מהנדס אלקטרוניקה בעל ניסיון
 :וידע בפתוח בלפחות אחד מהתחומים
אלקטרוניקה סיפרתית .אלקטרוניקה אנלוגית
תקשורות מהירות .רכיבים מתוכנתים .מערכי
.חישוב .רצוי תואר שני בהנדסת אלקטרוניקה
מהנדס/ת אלקטרוניקה בעל/ת יכולת ניתוח
והבנה מערכתית /יכולת איפיון מערכות משולבות
חומרה/תוכנה .ניסיון מקצועי של  3שנים בפיתוח-
יתרון .בעלי ניסיון בהובלת צוות פיתוח  -יתרון .
ניסיון קודם בכתיבת מפרטים.

מהנדס/ת חשמל ואלקטרוניקה
לתפקיד מהנדס/ת מערכת
דיספלינרי בתחום
האלקטרוניקה

 41260בין  3ל 5 -
שנות נסיון

אלקטרוניקה
וחשמל

הובלת שילובי תתי מערכות
והכללתם בפרויקטים מורכבים
הכוללים דיסציפלינות הנדסיות
רבות (מחשבים /תוכנה /ניווט
ובקרה /תקשורות ספרתיותRF /
ועוד).

 41273בין  3ל 5 -
שנות נסיון

אלקטרוניקה

ארבע  BSCמהנדס/ת
שנתי מערכת
שילובים

השתתפות באפיון הניסויים
השונים ,הכנת תוכניות ניסויים,
יצירת קשר ותיאום בין קבוצות
עבודה שונות המעורבות בניסוי:
הובלת ניסויים בשטח ,אחריות
על תכנון הביצוע הלוגיסטי של
הניסוי ,השתתפות הפיענוח
וניתוח תוצאות.

 41113בין  3ל 5 -
שנות נסיון

אוירונאוטיקה

ארבע  BSCמהנדס/ת
שנתי ניסויים

מהנדס/ת אווירונאוטיקה /מכונות/אלקטרוניקה

ארבע  BSCמהנדס/ת
שנתי מערכות
סימולציה

 MSC/BSCמהנדס/ת
מערכת
לאלקטרוניק
ה

איש תוכנה/מתמטיקאי /פיזיקאי (הכרות עם ,C
 ++Cחובה) .עדיפות לאוריינטציה פיזיקלית.
הכרות עם עולם התוכן של המערכים הטילאיים-
יתרון .נדרשת ראייה מערכתית ,יכולת עבודה
בצוות לצד חשיבה ועבודה עצמאית.

פיתוח סימולציה מערכתית
התומכת בתהליכי פיתוח
אלגוריתמים ואימות המערכת.
אחריות על הארכיטקטורה של
הסימולציה ,שילוב מודלים
ותוכנות מבצעיות ,דימוי
תהליכים מערכתיים ושילוב
במעבדות שונות.

 40905עד  3שנות נסיון מדעי המחשב

 B.A/BSC/MSCמהנדס/ת
סימולציות
מערכתיות

מהנדס אלקטרוניקה ,
מהנדס אלקטרוניקה בעל התמחות בפיתוח
מערכות משובצות מחשב /תכן רכיבים מתוכנתים לאינטגרציה וניסויים
מערכתיים .פיתוח ובדיקות של
( , )VHDLממשקי תקשורת ומעגלים אנאלוגיים.
מערכות אלקטרוניות ספרתיות
ניסיון בעבודה עם מיקרו מעבדים /רכיבים
ואנאלוגיות.
מתכנתים /מעלי ממשק למעגלים אנאלוגיים.

 41273בין  3ל 5 -
שנות נסיון

אלקטרוניקה

ארבע  BSCמהנדס/ת
שנתי פיתוח חומרה

פיתוח חומרת מגברי הספק -
השכלה :תואר ראשון\ שני בהנדסת חשמל
להנעת מנועים  -היכרות
התמחות :מעגלים אנלוגיים ובקרה רקע וניסיון:
מעמיקה עם סוגים שונים של
פיתוח מעגלים אנלוגיים ,מעגלי הספק ובקרה.
: ?Brush, Brushless,מנועים
תוכנות . PSpice OrCAD :רצוי Simulink Matlab
שיטות הנעה Stepper -
וקומוטציה למנועים חשמליים
 (Vector Control,מסוגים שונים
אלגו 6-Steps?) -
מהנדס פיתוח תוכנה למערכות
מהנדס תוכנה בעל ידע וניסיון בפיתוח מונחה
מחשב .השתלבות בצוותי
עצמים  OOPועבודה ב . ++C -ניסיון בפיתוח
פיתוח תוכנה במחלקת תוכנה.
תוכנת זמן אמת במערכות משובצות RT
 Embeddedמרובות ממשקים .ידע וניסיון בעבודה לעבודת פיתוח /לא להובלה.
עם מערכת הפעלה  VxWorksעל מעבדי Power

 41287לא חובה נסיון

אלקטרוניקה
וחשמל

ארבע  BSCמהנדס/ת
/MSCשנתי פיתוח מגברי
הספק

 40878בין  3ל 5 -
שנות נסיון

מחשבים-תכנה

ארבע  BSCמהנדס/ת
שנתי פיתוח תוכנה
למע מחשב

מהנדס/ת אלקטרוניקה /תוכנה עם זיקה חזקה
לחומרה .נדרשת ראיה מערכתית /יכולת לימוד
מהירה /ידע והבנה טכנית באלק .בנושא בדיקות
ומכשור מדידה .יכולת הגדרת ארכיטקטורת
בדיקה /הגדרת וכתיבת תכניות בדיקה.

הובלת בדיקות במערכות
מורכבות /תכן מערכות בדיקה
וצבדים כולל כתיבת תוכניות
בדיקה .מעורבות משלב ראשוני
של הגדרת המערכת ועד הכנת
התשתית לכתיבת תוכנה כולל
בנייה של הצבד.

 41273לא חובה נסיון

אלקטרוניקה

ארבע  BSCמהנדס/ת
שנתי צב"דים

מהנדס/ת בתחום הנדסה כלשהו  ,מהנדס/ת
אלקטרוניקה  -יתרון .רצוי בעל ניסיון מוכח
בעבודת הנדסה של  3-5שנים לפחות .רקע
בנושאי הנדסת רכיבים  -יתרון .יכולת קריאה
וכתיבה רהוטים בשפה האנגלית ,הבנת הנקרא
ברמה גבוה.

אחריות לסיווג רמת פיקוח
היצוא של פריטי רקט הנרכשים
ברפאל ,על ידי סימון ממוכן
של פריטים פוטנציאליים
לפיקוח ,וכאלו שזוהו כמפוקחי
יצוא ,לפריטים הנרכשים מכל
העולם ,בדגש על נוהלי פיקוח
היצוא מארהב.

 40888בין  3ל 5 -
שנות נסיון

אלקטרוניקה

ארבע  BSCמהנדס/ת
שנתי רישוי-פיקוח
היצוא.

 41309בין  3ל 5 -
שנות נסיון

כימיה

ארבע  BSCמהנדס/ת
שנתי תהליך

מהנדס/ת כימיה עם ניסיון בהנדסת תהליך :תרו,
תמי ,כימיקליים לישראל וכו.
עדיפות לתואר ראשון (ולא
תואר מתקדם) אפשרי בוגר
מצטיין של מכללה טכנולוגית
איש תוכנה עם רקע בRT -
חשוב מאוד שיהיה בעל יכולת
עבודה עצמאית.

 41309עד  3שנות נסיון מדעי המחשב

 B.Aמהנדס/ת
תוכנה

מהנדס/ת תוכנה מנוסה לפיתוח
מדעי המחשב/הנדסת מחשבים/חשמל -חובה BSC
תקשורת -יתרון  - RTתואר שני במחשבים-יתרון התמחות בסביבת  RTלמערכות
תקשורת/מכ"מ .פיתוח בשפת ++ C
יכולת גבוהה לעבוד בצוות ניהול ממשקים יכולת הנעת
בסביבת  /Rhapsodyתחת מערכות
כפיפים היכרות עם סביבות פיתוח תוכנה וכלי תוכנה
הפעלה  .vxworks/linuxהתפקיד
אוריינטציה להתפתחות לתפקיד ניהולי -קווי ניסיון מוכח
כולל כתיבת מסמכי דרישות ותכן/
בהובלת צוותי פיתוח
עבודה מול חומרה ופרוטוקולי
תקשורת /תכנון וביצוע שילובים.
יתרון לבעלי ניסיון בהובלת צוות
מהנדס

מהנדס תוכנה  -ניסיון במערכות שוב ידע ב,#C -
 ,WinForms/WPFתקשורות (, DB)WCF, TCP/IP
( ,)Oracle/SQLהבנה ב( SOA -לא חובה) רצוי
יכולת הובלה מוכחת.

תואר הנדסי -מכונות  ,או מהנדס בתחום הנדסה
כלשהו .רצוי בעל ניסיון מוכח בעבודת תיעוד
הנדסי של  3-5שנים לפחות בעל סקרנות
מקצועית גבוהה ,בעל יוזמה והנעה עצמית ,כושר
ביטוי בעפ ובכתב ,ברמה של כתיבת דוחות.

מהנדסי תוכנה למדור שוב.
התפקיד כולל גם עיסוק
בתוכנה וגם עיסוק בDATA-
 .BASEבמסגרת התפקיד יש
נגיעה בנושאים הבאים,net. :
טכנולוגיות ,UI (WinForms
 ,)WPFתקשורות (,WCF
 ,)TCP/IPבסיסי נתונים
הובלת נושא התיעוד הטכני
בשטח אבטחת איכות ואחזקה -
פיתוח מערכת התיעוד
ההנדסי בשטח ,כתיבת נהלי
התיעוד לגבי פרויקטים
רלוונטיים ולגבי ציוד נרכש
בכלל החברה .השתלבות
במעגל הרכש של הציוד הטכני.

41269

מעל  5שנות נסיון מדעי המחשב-
מחשבים

 41273עד  3שנות נסיון מדעי המחשב

 41295בין  3ל 5 -
שנות נסיון

כללי

ארבע BSC
שנתי

מהנדס/ת
תוכנה מנוסה
מע תוכנה

ארבע  BSCמהנדס/ת
שנתי תוכנה שו"ב

ארבע  BSCמהנדס/ת
שנתי תיעוד
למשרד טכני

מהנדס/ת אלקטרוניקה לאפיון/
מהנדס/ת אלקטרוניקה בעל/ת  2שנות ניסיון
ומעלה .נדרש ניסיון עבודה עם תקשורות טוריות /תכנון ופיתוח תוכניות בדיקה
מחשוב  / PCכרטיסים למחשבי  /PCכתיבת תוכנה עבור מערכות בדיקה
אוטומטיות .התפקיד כולל
בסביבת ( WINDOWSשפות  )C/ ATEasyעדיפות
מעורבות בתהליך הפיתוח
לבעלי ניסיון במערכות בדיקה.
ומעבר ליצור של מערכת
הבדיקה /אינטגרציה ופתרון
בעיות.
פיתוח מכלולים ומעגלי RF
מהנדס/ת אלקטרוניקה/פיזיקאי/ת בעל/ת ניסיון
ומיקרוגל ממוזערים
בתכנון מעגלים ו/או רכיבים לתדרים גבוהים.
בטכנולוגיות מתקדמות
נסיון בהנדסת מערכת -RFיתרון נסיון
במיקרואלקטרוניקה וטכנולוגיות זיווד מתקדמות-
יתרון.

 41273עד  3שנות נסיון אלקטרוניקה

היכרות מעמיקה ורוחבית בתחום אבטחת מידע ותקשורת /מוביל/ה ואחראי/ת אבטחת מידע
בתחום תקשורת .הגדרת טופולוגיות
מערכות ניטור ובקרה .שירותיות /יצירתיות /יכולת פתרון
לציוד אבטחת מידע ברשת .יישום/
בעיות וסיטואציות מורכבות /יכולת עבודה בעומסים
התקנה ותחזוקה של מערכות
גבוהים כולל מול לקוחות .עבודה במקביל על מספר רב
 VPN/FIREWALL/IPSגדולות.
של נושאים ואירועים .יכולת למידה עצמית /יחסי אנוש
אינטגרציה עם מערכות התקשורת/
מעולים. /עבו
.Trouble Shootingתקשורת:
התמחות בציוד סיסקו :מתגים/
נתבים /ציוד / Data Center
פרוטוקול

התפקיד מיועד למפתח מנוסה
שרוצה להגדיל את מעגל ההשפעה
ולהקנות הרגלי פיתוח נכונים לשאר
המפתחים .מפתח שיכול להוביל את
הטכנולוגיה העתידית ברפאל .משלב
בחינת השוק דרך ההטמעה ועד
לתמיכה בשאר קהילת המפתחים.

41326

מהנדס/ת אלקטרוניקה  /מהנדס מערכת  -חובה .לפחות
5שנות נסיון בפיתוח .נסיון בפיתוח לוחות אם או מכלולים
או צמות או הנדסת מערכת שותף בתהליכי פיתוח של
פרויקטים.

0

41273

41214

ארבע  BSCמהנדס/ת
שנתי תכניות
בדיקה

מהנדס/ת RF
ומיקרוגל

מעל  5שנות נסיון מחשבים-
תקשורת

מעל  5שנות נסיון

אלקטרוניקה-

ארבע BSC
שנתי

מוביל אבטחת
מידע תקשורת

ארבע BSC
שנתי

מוביל טכנולוגי
הנדסת מע
אלקט

תואר בהנדסת אלקטרוניקה .ניסיון של עד שלוש
שנים .ידע באנגלית (בעיקר אנגלית טכנית) ברמת
יכולת שיחה מול הלקוח.תודעת שירות ועבודה
ייצוגית מול לקוחות .ידע באלקטרוניקה ברמה של
קריאה והבנת סכמאות ושרטוטי חיווט.

 41273עד  3שנות נסיון אלקטרוניקה

ארבע  BSCמוביל
שנתי costumer
care

הובלת תהליך של הקמה או
החזרה לשמישות של מערכי
בדיקה לטובת קווי ייצור בארץ
ובחול .ליווי /ייצור /שכפול
והובלת שינויים במערכות
בדיקה הן בפן החומרתי והן
בפן התוכנתי.
41133
ליווי והנחייה ביטחונית לאבטחת
הטכנולוגיות של הפעילות/
הפרויקטים .הוצאת הנחיות בטחון/
ליווי וביצוע .הכנת הפרויקטים
לניסויים בהיבטי בטחון טכנולוגיות.
בקרה וביקורת בתחום זה .דיווח
שוטף לקב"ט החטיבה /ממשקים עם
ראשי הפרויקטים /מנהלי מעבדות/
מובילים טכנולוגיים

מדמ"ח/תעו"נ/אלקטרוניקה ניסיון מוכח של שנתיים BSC-
לפחות בתחום אבטחת מידע -חובה  .טכנולוג  /ידע נרחב
תקשורת ומע .אבטחת מידע  -יתרון  SYSTEM /בתחומי
ידע וניסיון טכני טובים ביישום  /הטמעה ואינטגרציה של
מוצרים ומתודולוגיות בתחום הבמ"מ -יתרון ייצוגיות /יכולת
ה

מדעי המחשב-
תוכנה

מוביל/ה
אבטחת
טכנולוגיות
מידע

בין  3ל  5 -שנות
נסיון

ארבע BSC
שנתי

תחום תוכנת מערכות בדיקה בשטח
השכלה -מהנדס בוגר תואר ראשון בתוכנה או הנדסת
תוכנה .אחריות על תכנון מערכתי
מחשבים /או מהנדס שעבר הסבה לתוכנה  -חובה רקע
וכתיבת התוכנה עבור צב"דים בשלב
טכנולוגי חובה -מערכות הפעלה ( /)Windowsידע כללי
בחומרת  /PC/ C++/ OOP/ OOD/ Visual Studio 6 -פיתוח הפרויקטים למטרות :אישור
תוכנה /סימולציות הברידיות וצבדי
 MFCרקע טכנולוגי המהווה יתרון -ניסיון בעבודה עם
הפעלה לניסויים ואינטגרציות.
 #SQL Server/ COM/ Cה
התפקיד כולל הבנת הדרישות
המתקבלות ממוביל מכלול הצבד"ים
בתחום או ממהנדס מערכ

40878

בין  3ל  5 -שנות
נסיון

מהנדס אלקטרוניקה בעל לפחות  5שנות ניסיון
מעשי בפיתוח חומרה (כרטיסים ו/או מכלולים
אלקטרוניים) .רצוי :ידע מעשי בתהליכי פיתוח
חומרה מוקשחת למערכות צבאיות .ידע מעשי
בהובלת ארכיטקטורה ופיתוח קושחת רכיבים מ

הובלת פיתוח מכלול אלק.
כוללת ניתוח דרישות מערכתי,
הכנת תוכנית עבודה ,גזירת
דרישות למכלול ,גיבוש חלופות
ארכיטקטוניות ,גיבוש תכן העל
למכלול והגדרת הממשקים,
ניהול ובקרת תקציבים הנדסיים
(זרם ,הספק ,משקל וכדומה).

41331

דוקטורט במכונות /אווירונאוטיקה /חשמל מומחה
בנושאי בקרה ,בעל תואר דוקטור לפחות בנושאי
בקרה /הנחייה/שיערוך .בעל ידע בשיטות בקרה
מתקדמות .בעל יכולת לימוד עצמית של נושאים
אקדמיים חדשים והבנת אופן יישומם.

התפקיד משלב עבודת טילאות
פרויקטלית יחד עם אורינטצייה
מחקרית ומציאת שיטות חדשות
לפתרון בעיות הנדסיות בתחום
הטילאות.

 41259לא חובה נסיון

מדעי המחשב-
מחשבים

0

ארבע BSC
שנתי

מוביל/ה מכלול
מע בדיקה

מוביל/ת
מכלול
לשטח
אלקטרוניקה

אוירונאוטיקה

 PHDמומחה
בקרת טיסה

ארבע שנתי מדמ"ח  /תעו"נ  /אלקטרוניקה  /חשמל  BSCפיתוח פעילות מודיעין סייבר  /מחקר 40918
אינטרנט ומידענות בתחום.
התמחות אבטחת מידע יכולת כריית מידע ואנליזה
/באינטרנט /הפקת תובנות טכנולוגיות ממידע גולמי
.הנחיית גורמים טכניים ליישוב תובנות מודיעין לצורך הגנה
במדעי המחשב /הנדסת מחשבים  -לפחות תואר BSC
חובה  Real Time -שני -יתרון /ניסיון מוכח במערכות
ניסיון של לפחות  12שנים בפיתוח תכנה (כולל הובלת
תכנה) /מתוכם כ  5שנים כמהנדס מערכת תכנה של
.פרויקט גדול

הכרות וניסיון בהנדסת מערכת עם
מערכות מהסוג שמפתחים ברפאל
וברמה של /System of systems
הובלת ניתוח דרישות מערכתיות
למערכות מסוג System of
 systemsאשר כולל  :הגדרת שיטת
העבודה  +כלי לניהול דרישות/
הגדרת הדרישות /השתתפות בתכנון
תכניות עבודה /אבני דרך ראשיו

השכלה :מהנדס/ת חשמל/תכנה רקע וניסיון:
ניסיון של  5שנים בהנדסת תכנה/עיבוד תמונה.
רצוי מאוד ניסיון בפיתוח אלגוריתמי בעיבוד
תמונה .ניסיון בעבודה מול לקוחות זרים ,וניסיון
בעבודה מול קבלני משנה.

מהנדס/ת מערכת בפרויקט
עיבוד תמונה/תכנה מורכב מול
לקוח .הגדרה ,איפיון וניהול
דרישות המערכת ,עבודה מול
קבלני משנה ברפאל ומחוצה
לה ,ניהול הנדסי של פעילויות
הפרויקט ,עבודה מול הלקוח.

40924

בין  3ל  5 -שנות
נסיון

מדעי המחשב

ארבע שנתי  BSCארבע BSCשנתי-מדעי
מדעי המחשבהנדסת מחשבים המחשב-הנדסת;MSCמחשביםמעל  10שנות
מדעי;MSC-נסיון -מדעי המחשב
המחשב-הנדסת הנדסת מחשבים
מחשבים-מעל 10
שנות נסיון

 41282מעל  5שנות
נסיון

אלקטרוניקה
וחשמל

ארבע BSC
שנתי

מודיעין /
אנליסט  /סייבר

ארבע BSC
;MSCשנתי

ממ"ע בכיר

ארבע  BSCממ"ע עיבוד
שנתי תמונה
ותוכנה

מנהל התקשרויות ביחידת
בוגר/ת כלכלה /תעשיה וניהול /תואר בהנדסה.
הרכש לניהול חוזי רכש
ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום הרכש -
חובה .ניסיון מוכח חובה -בניסוח וניהול חוזי רכש מורכבים בנושאי ייצור ופיתוח.
זיהוי ותמיכה בהזדמנויות
מורכבים ובניהול ספקי .ניסיון של מספר שנים
עסקיות .ניהול תהליכי משא
בעבודה בתחום בתעשייה הביטחונית.
ומתן מול ספקים אסטרטגיים.
עבודה שוטפת מול ספקים.
מהנדס/ת אזרחי/מכונות/חשמל עם לפחות 1.10
ידעניסיון מוכח בניהול עובדים.3 .שנות ניסיון .2
ניסיון בתכנון ובקרה על מימושבתוכנות אופיס.4 .
.תוכניות השקעה רב שנתיות ושנתיות -יתרון

מהנדס/ת אזרחי/ת עם לפחות  10שנות ניסיון1.
.ניסיון מוכח בניהול עובדיםבניהול פרויקטים.2 .
.ידע בתוכנות אופיסיחסי אנוש מצוינים3..4 .
.ותוכנת בנארית  Ms projectידיעת תוכנת5.
ניסיון בתכנון ובקרה6.

ניהול מחלקת אחזקה ומערכות
(חשמל ,מיזוא ,אינסטלציה
ועוד) .ניהול כולל של
המחלקה ועמידה במשימות
התפעוליות ,בתקציב ,בלוז
ובאיכות תוך שמירה וטיפוח של
הרמה המקצועית והמשאב
האנושי.
ניהול מחלקת בינוי ופרויקטים
במכון דוד .ניהול צוות העוסק
בניהול ,תכנון ופקוח של הקמת
מבנים משלב הכנת
הפרוגראמה ועד מסירתם.
ניהול כולל של המחלקה
ועמידה במשימות התפעוליות,
בתקציב ,בלוז ובאיכות.

 40765מעל  5שנות
נסיון

הנדסת
תעשייה וניהול

ארבע  BSCמנהל/ת
שנתי התקשרויות
ברכש

 41311מעל  10שנות
נסיון

הנדסה אזרחית

ארבע  BSCמנהל/ת
שנתי מחלקת
אחזקה

 41311מעל  10שנות
נסיון

הנדסה אזרחית

ארבע  BSCמנהל/ת
שנתי מחלקת בינוי
ופרויקטים

40986

-מחשביםB.A-מעל  5שנות
נסיון;ל .תעודהמחשבים--מעל 5
שנות נסיון

מחשביםB.A-ל .תעודה;-מחשבים

ל .תעודה;B.A

מנהל/ת תחום
סיסטם

אקדמאי/ת או בוגר/ת קורסים מתקדמים בתחומי תשתיות /מנהל/ת תחום תשתיות מחשוב
ביחידת המחשוב המרכזית ברפאל.
בדגש על טכנולוגיות מיקרוסופט  -חובה רקע ניהולי
במסגרת התפקיד :הובלת תחום
בתחומי תשתיות (ניהול של לפחות  5-6אנשים)  -חובה
סיסטם  -כ  14עובדים /ניהול ראשי
לפחות  4-5שנות ניסיון בניהול  -חובה יכולות הובלת
צוותים ומנהלי פרויקטים  /אחריות
פרויקטי תשתית גדולים ותהליכים מורכבים  /כולל
על מערכות תשתית מרכזיות /הובלת
פרויקטים רוחביים
פרויקטי תשתית מורכבים בעלי
ממשקים רבים  /הנחיה מקצועית/
הגדרת שיטות עבודה /

מפתח/ת בצוות פיתוח תוכנה בגוף ה41143 -
ניסיון מעשי חובה בפיתוח של  3שנים לפחות The :
 NET framework.פיתוח  C# Winformsו IT ASP.NET -ברפאל .פיתוח בסביבות
 ADO.NETפיתוח לבסיסי נתונים /SQL/ SQL Server /מיקרוסופט  C# .Netו .ASP.net
 Oracle XML / HTML/HTML5ידע טוב ב JavaScript -פיתוח מערכות מידע כולל צד  clietו
הכרות עם  IIS Web Servicesניסיון מעשי של כשנתיים .Server
המהווה יתרון :הכרות וי

בין  3ל  5 -שנות
נסיון

תוכנה-מדעי
המחשב

ארבע BSC
שנתי

מפתח/ת #C
NET.

מעל  5שנות נסיון

מדעי המחשב

ארבע BSC
שנתי

מפתח/ת
ומוביל/ת
תוכנת RT

ניסיון מעשי בפיתוח תוכנה בשפת  Cתוך הגדרת דרישות פיתוח והובלה של תוכנת זמן-אמת
לסביבות משובצות מחשב .ביצוע
וביצוע תכן תוכנה  -חובה .ניסיון בביצוע אינטגרציה של
התוכנה מול הלקוח\משתמש\הנדסת מערכת ודיסציפלינות אינטגרציה במעבדה ובאתר הלקוח.
אחרות -חובה .ניסיון בניהול צוות  -חובה פיתוח תוכנת
זמן-אמת לסביבה משובצת מחשב -חובה .היכרות עם
פלטפורמת ח

41143

מעצב/ת גראפי/ת בעל ניסיון של שנתיים-שלוש ב -מעצב/ת גראפי/ת לקבוצת
הנדסת אנוש ,אשר י/תעסוק
 .GUIיתרון לבעלי ניסיון ב GUI-לאפליקציית
בעיצוב מסכי התפעול.
מחשב .מיומנות בתוכנות עיצוב  Photoshopו-
Illustrator
ניסיון של 3טכנאי/הנדסאי קרור/מיזוג/מכונות-- .
.שנים בתחום מערכות מיזוג יתרון למערכות קירור
.בעל ידע ויכולת לניהול פרוייקטים בתחום המיזוג

הנדסאי/ת חשמל הרשום/מה בפנקס ההנדסאים,
בעל רישיון מתח גבוה -חובה ,וניסיון של  8שנים
לפחות .ידע ושליטה במערכות פיקוד ובקרה ,PLC
נסיון בתאום ,פיקוח וניהול פרויקטי הקמה,
תחזוקה ותקלות בתחום החשמל.

פיקוח והנחיית קבלני ביצוע
בפרויקטי הקמה ותחזוקת ציוד
ותשתיות מיזוג :מזגנים
מפוצלים ,מערכות מיזוג
מרכזיות מערכות קרור
מבוססות גזי .קרור ועוד
מפקח/ת חשמל בכיר ללשם,
התפקיד כולל תיאום ,פיקוח
וניהול פרויקטי הקמה ,תחזוקה
ותקלות בתחום החשמל .וכן
תיאום ופיקוח על פרויקטי
כריזה ומערכות נלוות.

מפקח חשמל למשם .התפקיד
רישום בפנקס ההנדסאים ובעל רישון הנדסאי
כולל :פיקוח וליווי פרוייקטים
חשמל .ניסיון של  5שנים לפחות .ידע ושליטה
במערכות פיקוד ובקרה  .PLCניסיון בתכנון /פיקוח בחשמל ובמערכות בקרה.
וביצועי פרויקטי הקמה ותחזוקה בתחום החשמל .ניהול תוכניות אחזקה שוטפות
מול קבלנים במתקן.
אנגלית ברמה טובה .ידע וניסיון בע
תואר ראשון לפחות ( )BA / BSCבמדעי המחשב /הנדסת חבר צוות בכיר בקבוצת פיתוח
המתמחה במערכות שו"ב מבוזרות
תוכנה .אפשרי גם מועמדים ללא השכלה רשמית /אך
עתירות ביצועים הכוללות עיבוד
בעלי/ות ניסיון בתחומים המפורטים מטה .חובה ניסיון
מקבילי /לוגיקות ושליטה על
מעשי בפיתוח של ארבע שנים לפחות.NET .1 :
 Winforms / WPF Multi Threading 2. C++/MULTIאמצעים /ממשקי משתמש עשירים
מבוססי  /WPFוידאו דיגיטלי ותצוגות
 THREADING/WIN32תכנות בLOW -
Geo-Visual

0

41263

מעצב/ת
גרפי/ת
לתחום
הנדסת אנוש

 40878מעל  5שנות
נסיון

חשמל כללי

טכנאי/הנדסאי מפקח מיזוג
אוויר

 40878מעל  5שנות
נסיון

חשמל כללי

הנדסאי

מפקח/ת
חשמל
בכיר/ה

 40878מעל  5שנות
נסיון

חשמל כללי

הנדסאי

מפקח/ת
חשמל

41066

ארבע שנתי  BSCארבע BSCמדעי המחשב--בין שנתי-מדעי
-;B.Aהמחשבל  5 -שנות 3
מדעי המחשבמדעי;B.A-נסיון
 המחשב--בין  3ל בגרות-מדעי;המחשבשנות 5
נסיון;בגרות-מדעי
המחשב--מעל 5
שנות נסיון

מפתח/ת
ארבע BSC
בגרות;;B.Aשנתי תוכנה
למערכות
מבצעיות

השכלה :פיסיקאי/ת תואר שני ומעלה או
מהנדס/ת עם התמחות בתחום האופטיקה.
רקע
התמחות :התמחות בתחום האופטי.
וניסיון :עדיפות לניסיון בתכנון מערכות אופטיות.
יכולת ביצוע סימולציות וניתוח תוצאות.

 MSCמתכנן/ת
אופטי/ת

תכנון מערכות אופטיות ,עבודה
מול מהנדסי מערכת ,ראשי
פרויקטים וממשקים מקצועיים
אחרים .כחלק מהתפקיד :
ביצוע תכן אופטי ,סימולציות,
סקרים .כתיבת מפרטים,
מסמכי בדיקות ,סימוכי יצור,
סיכומי תכן.

 41330בין  3ל 5 -
שנות נסיון

פיזיקה

לשטח תמיכה הנדסית
מהנדס/ת אלקטרוניקה .ניסיון מוכח של מספר
דרוש/ה :עורך/ת מעגלים
שנים בעריכת מעגלים מודפסים באחת
מהמערכות המובילות Cadence/Allegro/ Mentor :מודפסים :במסגרת התפקיד-
תכן עריכת מעגל מודפס
 Board Station/Expeditionניסיון מוכח בעריכת
מעגלים מודפסים מורכבים עפ המאפיינים דלעיל( .מעמ) /גיבוש מבנה המעגל:
מבנה שכבות ותכן Stack up
במתואם עם המתכנים
האלקטרוניים /המכניים ויצרני
המעמ.
פיזיקאי/ת שי/תהווה מקור
פיזיקאי/ת תואר שני (אפשר גם תואר ראשון).
מידע ,לימוד ואפיון גלים
עדיף עם ידע בבקרה והתמחות בפיסיקה.
אלקטרומגנטיים וי/תעזור
לפיתוח מערכות שחמ נייחות
ודינאמי .אפיון מערכות
ומכלולים לרכש בתהליך
מתמיד של שדרוג מערך הציוד
בתחומי מכמ .ליווי תהליכי
פיתוח.
לקבוצת פיתוח העוסקת
פיסיקאי/ת בעל/ת תואר שני ומעלה עם ניסיון
בפיתוח מוצרים בתחום
בפיתוח מוצרים אלקטרואופטיים ,מודלים
האלקטרואופטיקה דרוש/ה
פיסיקאליים ואלגוריתמי עיבוד אות .ידע ב
פיסיקאי/ת אלקטרואופטי/ת
 - MATLABחובה .יכולת עבודה בצוות  ,למידה
עצמית ויכולת חניכה .העבודה גם בשעות חריגות מנוסה שי/תהווה מקור מידע,
בפיתוח מודלים פיסיקאליים
לחיזוי ביצועים ,ואלגוריתמי
עיבוד אות.

 40680בין  3ל 5 -
שנות נסיון

אלקטרוניקה

ארבע  BSCעורך/ת
שנתי מעגלים
מודפסים

 41130בין  3ל 5 -
שנות נסיון

פיזיקה

ארבע  BSCפיזיקאי/ת
/MSCשנתי בתחום
מטווח ל"א

 41273לא חובה נסיון

פיזיקה

 MSC/PHDפיסיקאי/ת

עדיפות רבה לתואר שלישי (אפשר לשקול גם
תואר שני) -פיסיקה ניסויית (לא תיאורטית)
ההתמחות בפיסיקה של פלסמה/פריצות מתח
גבוה/אינטראציה של חומר עם לייזר יכולת עבודה
מולטידיסיפלינרית יכולת למידה עצמית גבוה.

פיסיקאי/ת נסיוני/ת

פיסיקאי/ת ניסיוני/ת (לא מתמטיקה) בעל/ת תואר פיסיקאי/ת לפיתוח התקנים
שני+ניסיון מהתעשייה או דוקטורט .ניסיון בכלים פיסיקליים מתוחכמים.
השתתפות בפיתוח יחד עם
חישוביים .יתרון -ניסיון בפיתוח התקנים
מהנדסים/ות וטכנאים/ות
נוספים/ות.התעסקות בפיסיקה
ניסיונית .העבודה אינה רק
מחקרית.
תואר ראשון בכלכלה  /מנהל עסקים  /תעונ  -B /קניין/ית רכש בתחום
האלקטרוניקה ליחידת הרכש.
 TECHהיכרות עם תהליכי ייצור אלקטרוניקה -
ביצוע התקשרויות חוזיות עם
חובה! מועמדים מתאימים הם כאלה שעבדו
ספקים בארץ ובעולם .ניהול
בניהול פרויקט בחברת קבלנות משנה
אלקטרוניקה /תמחור עבודות /ניהול לקוח  -יתרון .משא ומתן וטיפוח קשרי עבודה
עם ספקים /יצרנים ונותני שירות
בארץ ובעולם.
עד שלוש שנות נסיון בתפקידי קניינות .ניסיון
בחתימה על הסכמים אסטרטגיים .ניסיון
בממשקי עבודה עם אנשי הפיתוח .מעורבות
בבחירת הרכיבים .ניסיון בניהול מומ .הכרות עם
עולם הספקים.

ביצוע רכש מול ספקים בארץ
ובחול .הורדת עלויות .מעורבות
בשלבי הפיתוח .חיפוש מקורות
אספקה חלופיים .ביצוע
פעילויות לוגיסטיות.

הנדסאי/ת אלקטרוניקה/מהנדס/ת תעונ /תואר
ראשון בלוגיסטיקה\מנהל עסקים .היכרות עם
תהליכי ייצור אלקטרוניקה  -חובה! מועמדים
מתאימים הם כאלה שעבדו בניהול פרויקט
בחברת קבלנות משנה או בניהול קבלנות משנה.

לרכש לתפקיד קניין/ית רקמ
במסגרת התפקיד -ניהול
תהליכי משא ומתן מול ספקים.
עבודה שוטפת מול ספקים.
עבודה עם מערכת הE.R.P
אורקל .ביצוע התקשרויות
חוזיות עם ספקים בארץ ובעולם.

 41260לא חובה נסיון

פיסיקה ניסויית

 41273לא חובה נסיון

פיזיקה

40680

 MSC/PHDפיסיקאי/ת

 MSCפיסיקאי/ת

קניין/ית
רכש
אלקטרוניקה

0

 41235עד  3שנות נסיון כללי

 40680בין  3ל 5 -
שנות נסיון

אלקטרוניקה

 B.Aקניין/ית
רכש קטלוגי

הנדסאי

קניין/ית
רק"מ לרכש

תואר ראשון בכלכלה  /מנהל עסקים  /תעונ  -B /אחריות לביצוע
הזמנות/התקשרויות חוזיות
 TECHיכולת קריאה והבנת שרטוט טכני  -חובה!
מיטביות לרפאל /תוך ביצוע
הבנת תהליכי עיבוד שבבי  - CNC /חובה! רקע
מכרזים .ניהול מומ עם ספקים
ונסיון קודם באופטיקה /רכש אופטיקה  -יתרון.
ונותני שירותים .אחריות
היכרות עם מערכת .ERP ORACLE
להקטנת התלות ביצרנים
יחידים תוך נקיטת יוזמה לאיתור
יצרנים וספקים המתאימים
למערך הרכש.
מהנדס/ת אלקטרוניקה /אלקטרואופטיקה בעל/ת התחום מורכב מראשי
פרויקטים ומהנדסי מערכת של
נסיון מוכח בפיתוח  ,הנדסת מערכת וניהול
פרויקטים מולטי-דיסיפלינרים הכוללים מכלולים מערכות אלקטרואופטיות שהן
אלקטרואופטים  .נדרשת יכולת מערכתית גבוהה מערכות מולטי-דיסיפלינאריות .
האחריות על הפרויקטים
 ,יכולת ניהול  ,מנהיגות והנעת אנשים.
מקידום הטכנולוגיה  ,עיצוב
והגדרת הדרישות  ,דרך פיתוח
מלא כולל הקמת קו יצור
ותמיכה

 40681עד  3שנות נסיון תעשיה וניהול

 41273מעל  5שנות
נסיון

אלקטרוניקה

 B.Aקנין/ת רקמ
מכניקה
ואופטיקה

ארבע  BSCראש תחום
שנתי לשטח
אלקטרואופט
יקה

