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"אל תחכו להזדמנות,
תצרו אותה."
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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 "5 

כוכבים".

קהילת עסקים מובילה 
בפארק נמצאות 230 חברות מובילות מתחומי ההייטק, הביוטכנולוגיה, 
המכשור הרפואי, טכנולוגיית מים ואיכות סביבה ומעל 12,000 עובדים 

הנהנים ממכלול שירותים אותם מעניקה מנהלת פארק העסקים.  

מיקום מרכזי ונגיש 
לפארק נגישות מירבית לכבישים 2, 4 ו-6, ונמצא בכיוון ההפוך 

לפקקים. בתוך הפארק תחנת רכבת ולנוסעים בה ממתין שאטל 
מתוזמן כל היום ובחינם וכמו גם שירות קורקינטים חשמליים 

במחיר מסובסד.

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.

 חושבים על המחר? 
בואו לעבוד בפארק העסקים 

החכם של העתיד 
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האתגר הבא שלך
איילת דקל, סמנכ"לית משאבי אנוש 

בחברת ספקטרום דיינמיקס מדיקל, 
בעבר מילאה תפקידים בכירים 

בתפעול, תשתף בתובנות על ניהול 
קריירה, התמודדות עם אתגרים ותיתן 

כלים לקידום המיתוג האישי שלכם.
10:20 - 11:00

איך לעבור ראיון עבודה?
אייריס דגן, מתמחה בייעוץ 

פיתוח קריירה ויזמות עסקית, 
תנפץ לכם מיתוסים קיימים ותיתן 
טיפים איך לצלוח ראיונות עבודה.

09:30 – 10:10

פיתוח קריירה מותאמת אישית - 
עקרונות זהב

אלון קלמוביץ,  יועץ ארגוני ואישי 

לפיתוח קריירה מבוססת ערכים, 
ילמד אותנו איך לזהות ולרכוש 

מיומנויות לפיתוח קריירה מספקת 
ומותאמת אישית.
11:10 – 11:50

הרצאות
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סדנת ייעוץ סטיילינג אישי 
ועסקי לקראת ראיון עבודה
ליאת אליעז, סטיילינג אישי תיתן 

דוגמאות וטיפים ללבוש מכובד 
ועסקי שייתן ביטחון עצמי בזמן 

ראיון עבודה.
12:00 – 12:40

ההשתתפות ללא תשלום אך מותנית בהרשמה מראש
moked@caesarea.com בטלפון  6550* או במייל

חישוב מסלול מחדש - הסבת 
מקצוע וכל מה שבינהם

יוצאים לדרך חדשה? אורית קדם, 
מגשרת, מאמנת ומדריכה צוותי 

הנהלה בעולם הטכנולוגי תיתן לכם 
כלים לחיפוש עבודה המתאימה לכם 
ולמיקסום הכישורים שלכם בהסבת 

המקצוע.
12:50 – 13:30

סדנאות
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החברות המשתתפות

Medtronic Caesarea (formerly Mazor Robotics( :שם החברה
Medical Device :תחום עיסוק

www.Jobs.Medtronic.com :אתר אינטרנט
קהל יעד: סטודנטים/ות בוגרים/ות בתחום: הנדסת תוכנה, מדעי 

המחשב, הנדסת חשמל, מכאניקה, הנדסת תעשייה וניהול. 

תיאור החברה:
Mazor Robotics Ltd, a Medtronic company since December 2018, 
is a global pioneer of robotics technology for use during spinal 
procedures. Our site is now focused on developing and supplying 
high quality, innovative surgical planning and robotic Together. 
we can confront the challenges that will change the face of healthcare.
solutions/products. Join us in working at a local and friendly site 
with global impact and reach. Join us for a career that changes lives.

תחום משרות מוצעות:
 jobs.medtronic.com/jobs/search/103923397
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החברות המשתתפות

Cisco Systems israel ltd  :שם החברה
Hi-tech / communication :תחום עיסוק

jobs.cisco.com :אתר אינטרנט
mnouri@cisco.com :דוא״ל

קהל יעד: מהנדסי חשמל, מהנדסי מחשבים ובוגרי מדעי המחשב 
מצטיינים, עם נסיון ובלי נסיון, הפנייה לנשים וגברים כאחד.

תיאור החברה:
We connect everything: people, processes, data, and things. We 
innovate everywhere, taking bold risks to shape the technologies 
that give us smart cities, connected cars, and handheld hospitals. 
And we do it in style with unique personalities who aren’t afraid 
to change the way the world works, lives, plays and learns. The 
Caesarea team is part of the Cisco Silicon One team - an amazing 
group driving Cisco game changing next generation network 
devices - Cisco Silicon One™. Our unique team works in a startup 
atmosphere inside a stable and leading corporate environment on 
the outside. We are transforming the industry and building a new 
internet for the 5G era, providing a unified, programmable silicon 
architecture that is the foundation of all Cisco's future routing 
products. Our design center is unique - hosting all silicon HW and 
SW development disciplines inside one site.

תחום משרות מוצעות:
Software engineers, VLSI engineers, System application
engineers, System integration, Network Datapath architect 
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החברות המשתתפות

שם החברה: ש.שסטוביץ 
תחום עיסוק: יבוא, שיווק, והפצה של מוצרי צריכה של מותגים בינלאומיים 

מובילים
www.sch.co.il :אתר אינטרנט

jobs@sch.co.il :דוא״ל
קהל יעד: אנשי מכירות וסחר, אנשי שיווק, אנשי לוגיסטיקה - גם בתחילת 

דרכם וגם בעלי ניסיון.

תיאור החברה:
חברת שסטוביץ החלה את דרכה ב-1954, וכיום היא אחת מהחברות 
המובילות את תחום היבוא, השיווק, וההפצה של מוצרי צריכה של מותגים 
בינלאומיים. החברה פועלת במגוון תחומים – קוסמטיקה, בישום וטיפוח 
אישי, מזון ומוצרי טואלטיקה לבית. את עוצמתה שואבת שסטוביץ 
מ-1,100 העובדים, המפיצים את חזון החדשנות והאיכות הלא מתפשרת. 
זוהי החוליה החשובה בשרשרת העסקית, שמתחילה מספקים, עוברת 
דרך הקמעונאים, עד לצרכנים בחנויות והרוכשים ב"און ליין". הפעילות 
הענפה של חברת ש.שסטוביץ מתבצעת מהמרכז הלוגיסטי המשוכלל 

והמשרדים באזור התעשייה קיסריה.

תחום משרות מוצעות:
www.sch.co.il :לרשימת המשרות הכנסו לאתר החברה
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החברות המשתתפות

שם החברה: דלתא גליל תעשיות בע"מ
תחום עיסוק: טקסטיל ואופנה

 www.deltagalil.com :אתר אינטרנט
jobs@deltagalil.com :דוא״ל

קהל יעד: מהנדסי/ות תעו״נ, כלכלנים/ות, מעצבי/ות אופנה וגרפיקה, 
אנשי ונשות תוכנה, אנשי מכירות ומנהלי/ות מכירות.

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 4 יבשות, ואשר מונה בארץ כ- 1,500 
עובדים ממרכז הפיתוח בכרמיאל, דרך מטה החברה בקיסריה ועוד כ- 
1,100 עובדים ברשתות דלתא ו- fix ברחבי הארץ. על לקוחותינו נמנים 
 Calvin Klein, Victoria's Secret, Tommy Hilfiger, :מותגים מובילים כגון
NIKE, Spanx, Maidenform, Columbia, Lacoste ועוד. כמו גם רשתות 
 Walmart, Target, Marks & Spencer, Hema, :מובילות בעולם כגון

Bloomingdales ועוד.

תחום משרות מוצעות:
www.delta-open-jobs.com :משרות רלוונטיות באתר החברה
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החברות המשתתפות

שם החברה: ארינטה בע"מ
תחום עיסוק: מכשור רפואי    

 www.arineta.com :אתר אינטרנט
sarit.azizi@arineta.com :דוא״ל

קהל יעד: מועמדים בעלי נסיון בתחום המכשור הרפואי ומערכות 
מולטידסיפנאריות, בעולמות הפיתוח והתפעול.

תיאור החברה:
ארינטה היא חברה ישראלית המפתחת ומייצרת סורקי CT לב חדשניים. 
ארינטה פיתחה את סורק ה- CT הלב היעודי הראשון בעולם המיועד לדמות 
את כל הלב בו זמנית ברזולוציה גבוהה תוך חלק של פעימת לב בודדת. 
 CardioGraphe תחת השם GE Healthcare סורק ארינטה מופץ על ידי
ומותקן בבתי חולים ומרפאות בצפון אמריקה, אירופה, סין ואוסטרליה. 
CardioGraphe נותן מענה לצורך הגובר בסורק CT המותאם ליישומי 
הלב בביצועיו, בנגישותו ובמחיר הנגיש שלו. CardioGraphe מבוססת 

על טכנולוגיה חדשנית שפותחה על ידי ארינטה.

תחום משרות מוצעות:
עולמות הפיתוח - חומרה, תוכנה, אלגוריתמים. עולמות התפעול- 

אינטגרטורים, רכש, הנדסה.
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החברות המשתתפות

Keystone Heart :שם החברה
תחום עיסוק: חברת מכשור רפואי בתחום הקרדיו 

 www.keystoneheart.com :אתר אינטרנט
Ilanit.bareket@keystoneheart.com :דוא״ל

קהל יעד: מועמדים/ות בעלי ניסיון בתחום המכשור רפואי בפרט בחברות 
בתחום: הקרדיו / פיתוח והנדסה / מכניקה / חדרים נקיים והרכבה עדינה.

תיאור החברה:
תסחיפים  למניעת  מכשיר  המפתחת  חברה  הינה   Keystone Heart
ולהקטנת הסיכוי לשבץ בזמן ניתוחי לב. המוצר  נקרא TRIGUARD והינו 
נמצא בשלבים מתקדמים בארה"ב לקבלת FDA, קיים אישור CE למכירה 
הקרדיולוגיה  בתחומי  רב  ניסיון  החברה  של  ההנהלה  לצוות  באירופה. 
ההתערבותית ומכשירים רפואיים. החברה הינה בצמיחה וזוהי הזדמנות 

מעולה להצטרף אלינו!

תחום משרות מוצעות:
מהנדס/ת פיתוח / טכנאי/ת ייצור /אנשי רגולציה.

      Protecting the Brain;
 While Treating the Heart

TM
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החברות המשתתפות

שם החברה: קבוצת לפידות 
תחום עיסוק: מדיקל

www.lapidot.com :אתר אינטרנט
jobs@lapidot.com :דוא״ל

קהל יעד: רחב ומגוון.

תיאור החברה:
הבריאות.  בתחום  בישראל  המובילות  מהחברות  הינה  לפידות  קבוצת 
מגוון  של  ושיווק  הפצה  בייבוא,  היא  לפידות  קבוצת  של  התמחותה 
ואיכות החיים. החברה  ושירותים בתחומי הבריאות  פתרונות, מוצרים 
ובעלות  חדשניות  בתחומן,  מובילות  בינלאומיות  חברות  מייצגת 

מצוינות מדעית. 

תחום משרות מוצעות:
ויבוא, מתאם/ת שירות לקוחות, מהנדס/ת  מחסנאי/ת, מתאם/ת רכש 

שירות טכני.
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החברות המשתתפות

 Smartech The Industry Pivot Ltd שם החברה: סמרטק
תחום עיסוק: פיתוח פתרונות חדשניים וטכנולוגיה בתחום ההנדסה.

www.smartech.com :אתר אינטרנט
amira.aran@smartech.com / natalie.finder@smartech.com :דוא״ל

קהל יעד: מהנדסים מתחום החומרים, הכימיה, תעשיה וניהול ומכונות, 
כמו גם מהנדסי תכנה ואנליסטים,  עם תשוקה לעבוד בסטארט-אפ גדל, 

מגוון, מעניין ופורץ דרך.

תיאור החברה:
הצפוני  התעשיה  באזור  ממוקמים  ומרכזה  שהנהלתה  סמרטק,  חברת 
בקיסריה, מונה כ-50 עובדים בתחומי פיתוח מולטידיספלינריים, ואנשי 
ייחודי,  פיתוח  צוות  באמצעות  החברה  בחו"ל.  לקוחות  ותמיכת  מכירות 
ההנדסה  בתחום  וטכנולוגיה,  חדשניים  פתרונות  ומפתחת  מוצאת 
התהליכית, AI הנדסת חומרים, הנדסת מכונות  וכו', וכל זה תוך שינוי "כללי 
המשחק" עבור הלקוח. לחברה שני אתרי ייצור של קבלני משנה בארץ, 
ואחד בצפון אמריקה. הפתרונות של סמרטק אמורים לשנות מהותית את 

עולם הייצור של הלקוח, ולהביא לו ערך כלכלי, משמעותי ויוצא דופן. 

תחום משרות מוצעות:
 Data Analytics ,מהנדס מכונות / תהליך, מנהל פרויקטים, מנהל מרקטינג
Engineer. המשרות מכוונות לנשים וגברים כאחד ומצריכות ניסיון. לכל 
מחברות  לרקע  עדיפות  מאד.  גבוהה  ברמה  אנגלית  נדרשת  המשרות 

גלובליות, תהליכיות ויצרניות.
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החברות המשתתפות

שם החברה: קבוצת רימון תשתיות זורמות 
תחום עיסוק: תשתיות מים, אנרגיה וגז טבעי בישראל

  www.rimongrp.com :אתר אינטרנט
jobs@rimonltd.co.il :דוא״ל

קהל יעד: מהנדסי מים/סביבה/אזרחי, הנדסאי/מהנדס מכונות, מנהלי 
פרויקטים, אנשי אחזקה, שטח ועוד.

תיאור החברה:
קבוצת רימון מובילה בתחום תשתיות מים, אנרגיה וגז טבעי בישראל כבר 
למעלה מ- 20 שנים. רימון הינה החברה הפרטית הגדולה ביותר בארץ 
בתחום קבלנות מערכות זורמות ואספקת מים ומי קולחין. בנוסף, אנו 

ספק מוביל של מערכות אנרגיה ותשתיות גז אזוריות.

תחום משרות מוצעות:
קניין/נית רכש, מנהל/ת פרויקט תשתיות אורכיות, מנהל/ת פרויקט 

תשתיות בניה, איש/ת  צוות קידוח, חשב/ת שכר.
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החברות המשתתפות

Deep AI Technologies Ltd :שם החברה
)AI( תחום עיסוק: בינה מלאכותית

www.deep-aitech.com :אתר אינטרנט
gali@deep-aitech.com :דוא״ל

קהל יעד: מהנדסי פיתוח תוכנה / מהנדסי פיתוח חומרה / בוגרים מצטיינים 
מהפקולטות להנדסת חשמל, הנדסת מחשבים ומדעי המחשב מהטכניון 

ומאוניברסיטאות מובילות.

תיאור החברה:
Deep AI is a young and vibrant company that is developing 
groundbreaking technology to accelerate deep learning. The company 
is led by industry experts and funded by class-A investors. We 
invite top-notch graduates of electrical engineering and computer 
science to join us in making the next technological leap in the field 
of artificial intelligence.

תחום משרות מוצעות:
Junior SW/Research Engineer,Junior ASIC/FPGA Logic Design 
Engineer, Experienced ASIC/FPGA Logic Design Engineer, 
Experienced SW Developer, SW Engineer in AI Research Team.
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החברות המשתתפות

שם החברה: ארן מחקר פיתוח ודגמים בע"מ
תחום עיסוק: פיתוח והנדסה

 www.aran-rd.com :אתר אינטרנט
aran-rd@cvwebmail.net :דוא״ל

קהל יעד: מהנדסי פיתוח ויצור.

תיאור החברה:
חברת ארן הינה חברה ציבורית, הנסחרת בבורסה בתל אביב. לחברה 
מעל 160 עובדים, 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, מהנדסי 

תוכנה, Devops, תוכניתני Full stack, אבטחת מידע.
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החברות המשתתפות

שם החברה: שלם פתרונות אריזה בע"מ 
תחום עיסוק: מפעל ליצור פלסטיק

www.shalam.co.il :אתר אינטרנט
hr4@shalam.co.il :דוא״ל

קהל יעד: עובדים כלליים / מחסנאים / טכנאים / פקידות.

תיאור החברה:
שלם פתרונות אריזה בע"מ הינו מפעל בין הגדולים והמובילים 
בארץ ליצור פלסטיק. במפעלינו מועסקים כ-650 עובדים במגוון 
יצור שונות  ומעניינים. אנו מייצרים בשיטות  תחומים שונים 
 וייחודיות. העבודה אצלנו היא ב-3 משמרות כולל שישי/שבת
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, נהגים, מלגזנים, טכנאים, מכונאי אחזקה, מבקרי איכות. 
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החברות המשתתפות

שם החברה: מעברים כרמל מנשה
תחום עיסוק: מרכז לפיתוח וקידום כלכלה מקומית, קריירה ועסקים

  www.mcmc.org.il :אתר אינטרנט
office@mcmc.org.il :דוא״ל

קהל יעד: שכירים מחפשי עבודה מתחום המועצות חוף הכרמל ומנשה. 

תיאור החברה:
ועסקים  קריירה  מקומית,  כלכלה  וקידום  לפיתוח  מרכז  הינו  מעברים 
ייעוץ  שירותי  מציע  המרכז  ומנשה.  הכרמל  חוף  המועצות  לתושבי 
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:
מכרזי המועצות, אדמיניסטרציה, משאבי אנוש, הנה"ח, רכש, תפעול, 

ניהול, חינוך. 

 * במהלך היריד מוזמנים / ות לדוכן לקבל טיפים לשדרוג קורות החיים  

   מיועצות מעברים כרמל מנשה.
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החברות המשתתפות

שם החברה: מאפיית אגמי בע"מ
תחום עיסוק: מאפייה

www.agamibakery.co.il :אתר אינטרנט
hr@agamibakery.co.il :דוא״ל

קהל יעד: רחב ומגוון.

תיאור החברה:
תחום העיסוק: מאפייה המייצרת את כל סוגי הלחמים לחמניות פיתות 
חלות ושאר דברי המאפה, כמו כן בחנוכה מופעל קו ייצור אוטומטי 
לסופגניות המייצר בימי החג למעלה ממיליון סופגניות. מאפיית אגמי 
)נהמא( נוסדה בשנת 1958 ביוקנעם המושבה וכיום המאפייה שוכנת 
בפארק התעשייה הצפוני בקיסריה. מאפיית אגמי נודעת בזכות מגוון 
המוצרים האיכותיים והטריים שלה. למאפיית אגמי צי משאיות חלוקה 

המספקות סחורה יום יום בכל רחבי הארץ.

תחום משרות מוצעות:
עובדי יצור, מפעילי קו, מלקט/מעמיס, מלגזנים ועובדי אחזקה.
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החברות המשתתפות

שם החברה: עלבד משואות יצחק בע"מ
תחום עיסוק: מוצרי היגיינה וטואלטיקה.

  www.albaad.com :אתר אינטרנט
yasminv@fem.albaad.com / hr-jobs@albaad.com :דוא״ל

המכשור  בתחום  ניסיון  בעלי  למועמדים/ות  עדיפות  מגוון,  יעד:  קהל 
הרפואי. 

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

בינלאומיים כמו 'קימברלי קלארק', 'לוריאל 'ועוד.

תחום משרות מוצעות:
מפעילי מכונה בייצור. 
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החברות המשתתפות

שם החברה: תעשיית מבלטים אנגלנדר יוסף בע"מ.
תחום עיסוק: תכנון והרכבת מבלטים וכן ייצור מוצרי כבישה 

ומכלולים ממתכת
www.englander.co.il :אתר אינטרנט

elinor@englander.co.il :דוא״ל
קהל יעד: רחב ומגוון. 

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 
1500*2000 מ"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 ומבקרי איכות.
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החברות המשתתפות

Harmonic :שם החברה
    Telecommunication high-tech company :תחום עיסוק

careers.harmonicinc.com :אתר אינטרנט
jobs@harmonicinc.com :דוא״ל

Juniors, Seniors, Managers :קהל יעד

תיאור החברה:
Harmonic, the worldwide leader in software-based cable access 
and video delivery solutions, enables media companies and 
service providers to deliver ultra-high-quality streaming and 
broadcast services to consumers globally. We revolutionized 
cable access networking via the industry’s first virtualized cable 
access solution.

תחום משרות מוצעות:
לרשימת המשרות המוצעות היכנסו לאתר החברה.
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החברות המשתתפות

Spectrum Dynamics Medical :שם החברה
תחום עיסוק: פיתוח, ייצור ומכירת מכשור רפואי
 www.spectrum-dynamics.com :אתר אינטרנט

HR@spectrum-dynamics.com :דוא״ל
קהל יעד: מהנדסים והנדסאים - תוכנה, אלקטרוניקה, מכונות, לוגיסטיקה, 

אינטגרציה.

  
תיאור החברה:

החברה עוסקת בפיתוח, ייצור ומכירה של מכשור להדמיה רפואית, מעסיקה 
70 עובדים בארץ ו-40 עובדים  בארה"ב, אירופה ואסיה, ונמצאת בצמיחה. 
ספקטרום דיינמיקס מדיקל מובילה בחדשנות ובפיתוח טכנולוגיות 
להדמיה בתחום הרפואה הגרעינית. החברה פיתחה מכונות חדשניות 
ומהפכניות למיפוי הלב והגוף - D-SPECT, VERITON באבחון מדויק, 
מהיר הרבה יותר ובחשיפה נמוכה יותר של הפציינט לקרינה. המכונות 

נמכרות לבתי חולים ולמרכזים רפואיים לבריאות הלב בארץ ובעולם.

תחום משרות מוצעות:
רשימת המשרות המוצעות בכתובת:

www.spectrum-dynamics.com/jobs
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החברות המשתתפות

Job Ninja – שם החברה: ג'וב נינג'ה
תחום עיסוק: גיוס עובדים עבור עסקים בכל הארץ 

 www.jobninja.co.il :אתר אינטרנט
info@jobninja.co.il :דוא״ל

קהל יעד: בעלי/ות עסקים, יועצי/ות גיוס ומש״א, פקיד/ת קבלה, 
אנשי/נשות אחזקה, פקיד/ה טכנית, טכנאי/ות שטח, מהנדסים/ות, 

הנדסאיֿם/ות, שרטט/ת דורשי/ות עבודה בכללותם/ן. 

תיאור החברה:
מתחום  אחד  כל  שהגיעו  יזמים  קבוצת  ידי  על  הוקמה  נינג'ה  ג'וב 
השונים  המשק  בענפי  הנצבר  והניסיון  הידע  את  איתם  והביאו  שונה 
בתחום חיפוש עבודה וגיוס עובדים. החברה הייתה הראשונה בישראל 
לגיוס  מעסיקים  לשימוש  ודינמי  מקצועי  חיים  קורות  מאגר  שהקימה 
מציאת  של  המייגע  בתהליך  עבודה  דורשי  לשימוש  וכמובן  עובדים 

עבודה. 

תחום משרות מוצעות:
רכז/ת לטיוב נתונים, אנשי/ות טלמרקטינג, טכנאי/ת מכונות, מלצרים/ות 
לעבודת  גיוס  ועצי/ות  חשמלאי/ת,  דלפק,  עובדי/ות  וברמנים/ות, 

תמיכה ומכירות מול לקוחות עסקיים. 
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החברות המשתתפות

OSSIO :שם החברה
תחום עיסוק: פיתוח שתלים אורטופדים מתכלים בטכנולוגיה חדשנית.

 www.ossio.io :אתר אינטרנט
 adina@ossio.io :דוא״ל

המכשור  בתחום  ניסיון  בעלי  למועמדים/ות  עדיפות  מגוון,  יעד:  קהל 
הרפואי.

תיאור החברה:
מתכלים  אורטופדים  שתלים  המפתחת  חברה  הינה  בע״מ  אוסיו 
בטכנולוגיה חדשנית. אוסיו הינה חברה ישראלית עם מרכז פיתוח ויצור 
בפארק התעשייה בקיסריה ומטה מסחרי בארה"ב. בואו אלינו לחברה 
מולטידיסיפלינארית בשלבי צמיחה המונה כיום כ- 55 עובדים. העובדים 
והעובדות בחברה מאפשרים לטכנולוגיה הזו לעזור לפציינטים ברחבי 

העולם.

תחום משרות מוצעות:
מנהל/ת פרויקט מחקר, מהנדס\ת איכות מנוסה, מבקר\ת איכות לייצור 

פלנר – מתאם אספקות למחלקת שרשרת האספקה עובדי ייצור.
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החברות המשתתפות

שם החברה: שני-טק בע"מ 
תחום עיסוק: יבוא, שיווק והפצה של ציוד בדיקה ומכשירי מדידה

 www.shany-tech.com :אתר אינטרנט
 dittik@shany-tech.com :דוא״ל

אנשי חשמל, אלקטרוניקה ופיתוח בעלי הכשרה רלוונטית  קהל יעד: 
וניסיון מוכח במכירות ושירות.

תיאור החברה:
של  והפצה  שיווק  יבוא,  בתחום  מובילה  חברה  הינה  בע"מ  שני-טק 
ציוד בדיקה לתחום החשמל, האלקטרוניקה והפיתוח, מכשור ובקרה. 
לחברה אנשי מכירות טכניים ותמיכה בפריסה ארצית, מעבדת שירות 
וכיול מקומית וחטיבת הדרכות – קורסים וימי העשרה לאנשי המקצוע 

בתחום. 

תחום משרות מוצעות:
ופיתוח בעלי  אנשי מכירות שטח טכניים, אנשי חשמל, אלקטרוניקה 

הכשרה רלוונטית ובעלי ניסיון מוכח במכירות ושירות.
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החברות המשתתפות

RS-NESS :שם החברה
תחום עיסוק: שירותים לכל תעשיית מדעי החיים

 www.rs-ness.com :אתר אינטרנט
jobs@rs-ness.com :דוא״ל

קהל יעד: בעלי ניסיון בעולם המכשור רפואי / פארמה / ביוטק.

תיאור החברה:
לתעשיית  פתרונות  מכלול  במתן  שמתמחה  חברה  היא  אר.אס.נס. 
החברה   .foodtechו רפואי  מכשור  רפואי,  קנאביס  ביוטק,  הפארמה, 
פרויקטים,  ניהול  הנדסה,  שירותי  ומספקת   2014 בשנת  שהוקמה 
מעל  כולל  שלנו  הצוות  וקליניקה.  רגולציה  שרותי  וולידציה,  איכות, 
תעו"נ(  חומרים,  כימיה,  ביו-רפואה,  )מכונות,  מנוסים  מהנדסים  ל-60 
וכן מומחי אבטחת איכות, רגולציה וקליניקה. אנו מנהלים פרוייקטים 
ותעשיות.  טכנולוגיות  של  למגוון  ונחשפים  לקוחותינו  אצל  ייחודיים 

אצלינו תמצאו חברה משפחתית חמה עם אופק מקצועי רחב מאד.

תחום משרות מוצעות:
מהנדסי/ות ולידציה, מנהלי/ות פרוייקטים באיכות ורגולציה, 

מהנדסי/ות מכונות.
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החברות המשתתפות

שם החברה: בקרמוס טכנולוגיות בע"מ 
תחום עיסוק: הרכבות בתחומי מיקרו-אלקטרוניקה ומיקרו אופטיקה

www.beckermus.com :אתר אינטרנט
office@beckermus.com :דוא״ל

קהל יעד: נשים וגברים כאחד עם ניסיון במחלקות ייצור.

תיאור החברה:
בתחומי  מתקדמים  הרכבה  שירותי  המספקת  וותיקה  פרטית  חברה 
בפרויקטי  התמחות  תוך  אופטיקה,  והמיקרו  אלקטרוניקה  המיקרו 
תקשורת,  )רפואית,  תעשיות  של  רחב  במגוון  לייצור  מפיתוח  העברה 

רכב אוטונומי, צבאית וכו'( ואפליקציות. 

תחום משרות מוצעות:
עובד ייצור )ביצוע עבודות הרכבה עדינות בסביבת חדר נקי(, 

טכנאי ייצור, פלנר. 
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החברות המשתתפות

שם החברה: תל-בר תעשיות למוסדות בריאות
תחום עיסוק: טקסטיל וארכוב רפואי

www.tel-bar.co.il :אתר אינטרנט
 infotelbar@clalit.org.il :דוא״ל

קהל יעד: עובד/ת למחלקת לקוחות, משנע/ת למחלקת קליטה.

תיאור החברה:
תל בר תעשיות למוסדות בריאות בע"מ הינה בבעלות "מכון מור" 
שלכשעצמה בבעלות "כללית שירותי בריאות" - ארגון הבריאות הגדול 
ביותר בישראל. החברה הוקמה בשנת 1978 ופועלת בשני שווקים 
עיקריים: שוק הטקסטיל הרפואי: כיבוס וגיהוץ של טכסטיל המשמש 
בבתי החולים ובמרפאות, הכנת חבילות מעוקרות לחדרי הניתוח, רכש 
ומכירת טקסטיל לבתי חולים ומרפאות. שוק האירכוב הרפואי: קליטה, 
אחסון, אחזור וסריקה של תיעוד רפואי לסוגיו. החברה מפעילה מרכז 
כיבוס  גדול ומשוכלל הכולל בתוכו מכון סטרילי מתקדם ומפעילה ארכיון 

רפואי שנפרש על פני 15,000 מ"ר שטחי אחסון. בתל-בר מועסקים 
כ-300 עובדים המחוייבים לקוד האתי של החברה.

תחום משרות מוצעות:
פקיד/ה למחלקת לקוחות, משנע/ת למחלקת קליטה, עובד/ת 

למחלקת קיפולים.
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החברות המשתתפות

ABB Technologies :שם החברה
תחום עיסוק: חברת הנדסה גלובלית בתחום החשמל, אוטומציה תעשייתית, 

בקרה, רובוטיקה וטעינת רכבים חשמליים.
 www.new.abb.com/il :אתר אינטרנט

 jobs@il.abb.com :דוא״ל
קהל יעד: מהנדסי מכירות )במגוון תחומים( ומהנדסי אפיון פרויקטים.

תיאור החברה:
התעשייה,  החשמל,  בתחום  דרך  פורצת  טכנולוגית  חלוצה  היא   ABB
התחבורה והתשתיות. עם היסטוריה של חדשנות שנפרשת לאורך יותר 
מ-130 שנים, ABB הפכה להיות מובילת הדיגיטציה התעשייתית. מערך 
החברה מחולק לארבע חטיבות עסקיות מובילות המאורגנות בהתאם 
רובוטיקה,  ונמוך,  גבוה  מתח  משרתות:  הן  אותן  והתעשיות  ללקוחות 
ואוטומציה תהליכית. החברה מתגאה במיוחד בשיאי החדשנות  הינע 
פרסים  ספור  אין  באמצעות  עולמית  מוכרת   ABB  – מחזיקה  אותם 
מאליהן  כמובן  לוקחים  שאנו  מהטכנולוגיות  ורבות  מדעיים  ושבחים 

.ABB היום, פותחו או הובאו לידי ביטוי על ידי

תחום משרות מוצעות:
מהנדסי/ות מכירות )במגוון תחומים( ומהנדסי/ות אפיון פרויקטים.
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החברות המשתתפות

 Cyber Observer :שם החברה
תחום עיסוק: הגנת הסייבר

www.cyber-observer.com :אתר אינטרנט
jobs@cyber-observer.com :דוא״ל

קהל יעד: בוגרי תואר ראשון במדעי המחשב/הנדסת תוכנה, ידע טוב 
באנגלית.

תיאור החברה:
Cyber Observer היא 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:
פיתוח תוכנה, QA, Professional Services ותמיכה, מומחי סייבר.
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החברות המשתתפות

שם החברה: גנית פארק בע"מ
תחום עיסוק: אספקה והתקנת מתקני משחקים, כושר וריהוט רחוב

 www.ganit.co.il :אתר אינטרנט
 nir@ganit.co.il :דוא״ל

קהל יעד: מעצבים תעשייתיים, מעצבים בעלי ניסיון וידע מקצועי בתלת 
מימד. מנהלי פרוייקטים ואנשי מכירות.

תיאור החברה:
חברת גנית פארק החלה את פעילותה בשנת 1979 והייתה החלוצה 
בהקמת מגרשי משחקים משולבים בישראל – עד היום החברה הינה 
הוותיקה והמובילה בתחומה עם מוניטין רב שנרכש בזכות העבודות הרבות 
והאיכותיות שתוכננו ובוצעו על ידה ברחבי הארץ במהלך השנים. חברת 
גנית פארק הינה בעלת יכולת ארגונית וחוסן כלכלי איתן ולה מערכת 
אדמיניסטרטיבית מקצועית, משוכללת ויעילה לביצוע עבודות מורכבות 
ובהיקפים גדולים. לגנית פארק מפעל גדול ומודרני בפארק התעשייה 
קיסריה המרכז את כל תחומי הפעילות של החברה. חברת גנית פארק 
בעלת תו תקן של מכון התקנים להבטחת איכות ובטיחות המתקנים 
המיוצרים הן בייצור מקומי – כחול לבן והן למתקנים המיובאים מחו"ל.

תחום משרות מוצעות:
מעצב תעשייתי, מנהל פרויקטים.
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החברות המשתתפות

MANIA GROUP :שם החברה
תחום עיסוק: חברת אופנה 

www.noizz.co.il / www.maniajeans.co.il  :אתר אינטרנט
 www.sis.co.il 

 jobs@mania.co.il :דוא״ל
קהל יעד: נשים וגברים כאחד לתחומים מגוונים.

תיאור החברה:
 ,MANIA JEANS הוקמה בשנת 2002, עם השקת המותג MANIA GROUP
 ,NOIZZ המותג  הושק   2017 בשנת  בישראל.  סניפים   52 כיום  שמונה 
מותג אופנה לילדים, שמונה כיום 35 סניפים. בשנת 2020 הושק המותג 
קבוצת  סניפים.   4 כיום  שמונה  לנשים,  מוביל  ספורט  בגדי  מותג   ,SIS
מאניה נחשבת לחדשנית ומובילה בתחום האופנה בישראל. ביולי 2019, 
הקבוצה נכנסה לשוק האמריקאי ופתחה חנויות מותג. הקבוצה עתידה 
למנות 7 חנויות חדשות לשני המותגים בחוף המערבי. הקבוצה נמצאת 
 - הרשתות  מנכ"ל  חיימוביץ'.  ורונית  יפרח  אורן  רוגוף,  מישל  בבעלות 

עופר חזות.

תחום משרות מוצעות:
ומלאים,  אנליזה  שיווק,  ומחסנים,  לוגיסטיקה  תפעול  מידע,  מערכות 

מעצבים, תדמיתנים, גרפיקאים מתחום האופנה.
 MANIANOIZZSIS
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החברות המשתתפות

MAX  שם החברה: רשת
תחום עיסוק: רשת קמעונאית גדולה המתמחה במכירת מוצרי צריכה 

בעליות נמוכות לצרכן.
www.maxstock.co.il :אתר אינטרנט

דוא״ל: שליחה דרך אתר החברה 
קהל יעד: רחב ומגוון.

תיאור החברה:
רשת קמעונאית גדולה המתמחה במכירת מוצרי צריכה בעליות נמוכות 
לצרכן. הרשת מתפרסת על פני 52 סניפים בכל רחבי הארץ, מקס הינה 

רשת ייחודית שמגשימה את חלום הצרכן לקניה גדולה במחיר קטן,
החנויות המזמינות והנוחות, המחירים ההוגנים והמגוון המפתיע שתמיד 
מצליח לרגש ולגוון, צובעים את חווית הקניה של הלקוח בוורוד. ברשת 
מקס שותפים למעלה מ 1600 עובדים ששמים את הלקוח תמיד במרכז. 
המחירים המשתלמים וההיצע האדיר, מעניקים לכל לקוח באשר הוא 

שיווין הזדמנויות לרכישה .

תחום משרות מוצעות:
https://bit.ly/3f0tHyO רשימת המשרות היכנסו לאתר
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בשיתוף:

חפשו אותנו בפייסבוק

פארק העסקים החכם קיסריה


