מיני-מומנט

מרץ 2015

עדכונים שוטפים

ניוזלטר לבוגרי הפקולטה

 הפקולטה מברכת את
התעשייה הצבאית לישראל
על ההצטרפות לתכנית קשרי
התעשייה של הפקולטה.

הנדסת מכונות

הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל

"מנועי בעירה פנימית ימשיכו
להוות אמצעי הנעה עיקרי"
לכתבה המלאה

פרופ'/מ שמוליק אוסובסקי
הצטרף לסגל הפקולטה
לכתבה המלאה

הוראה ומחקר

הצעות עבודה

פרופיל של הצלחה

נפתחה המעבדה החדשה
לאופטומכניקה בראשות
פרופ' טל כרמון

 התעשייה הצבאית לישראל:

אורי תדמור:
דוחף את גבולות המעטפת

מהנדסי/ות מכונות
להגשת מועמדות:
http://jobs.hunterhrms.com/taas

 ב –  25לדצמבר התקיים
ביקור סטודנטים בקורס
לתהליכי ייצור בפקולטה
בחברת ישקר.
 ב –  29לדצמבר התקיים
בפקולטה ביקור של תלמידי
תכנית 'ניצני הטכניון'.
 ב –  8לינואר התקיים
בפקולטה יום עיון בנושא
אחזקה חזויה (.)PHM

 התעשייה האווירית לישראל:

מהנדסי/ות מכונות
להגשת מועמדות:
לכתבה המלאה

חוגגים עשור להקמת
המעבדה לקירור קריוגני
בטכניון

http://career.rafael.co.il

 אלביט מערכות:

מהנדסי/ות מכונות
לכתבה המלאה

יום נשים  2015בסימן עידוד
תלמידות ומועמדות
מצטיינות להנדסת מכונות

 ב –  16לפברואר התקיים יום
נשים  2015בתמיכת החברות
אינטל ומוטורולה סולושנס.

לתכנית הכנס
 ב –  23למרץ יתקיים
בפקולטה אירוע לציון עשור
להקמת המעבדה לקירור
קריוגני בחסות חברת מקסימה.

http://jobs.hunterhrms.com/elbit

 מפרם  -החטיבה הבטחונית:

מהנדסי/ות פיתוח
sales@mifram.com

 קלא טנכור ישראל:

לכתבה המלאה

הצצה לפרופילים של זוכי
מלגות תשע"ה מקרב
המשתלמים בפקולטה

Optical Engineer
Research Student
Field Marketing
Software Engineer
Algorithms Dev. Eng.
להגשת מועמדות:
academic@kla-tencor.com

 טבע בישראל:

 ב –  24ליוני תתקיים בבית
הסטודנט תערוכת פרויקטי תכן
 2015של הפקולטה.
 ב –  30ליוני יתקיים
בפקולטה כנס .CFD IMPACT
לקול הקורא להגשת תקצירים

להגשת מועמדות:

להגשת מועמדות:

 בין התאריכים  2-4למרץ
יתקיים בפקולטה כנס

.2015 CIRP DESIGN

 רפאל:

מהנדס/ת מערכות בקרה
מהנדס/ת אנליזות
מוביל/ת צוות זיווד
מהנדסי/ות מכונות
להגשת מועמדות:

 ב –  27לינואר התקיים
בפקולטה טקס תכנית 'ברקים'
שכלל ברכת הדרך למחזורים ג'
וי"ג והענקת סיכות למסיימי
התכנית.
 ב –  29לינואר התקיים
בפקולטה הכנס ה – 4
לטכנולוגיות הנעת כטב"מ.
לתכנית הכנס

www.iai.co.il/jobs

מהנדסי/ות מכונות
להגשת מועמדות:
www.teva.co.il/careers

לכתבה המלאה

לרשימת ההצעות המלאה

שני עשורים לאחר שסיים את
הלימודים בפקולטה להנדסת
מכונות בטכניון ,נכנס אורי
תדמור לתפקיד סגן נשיא
ומנכ"ל חטיבת המטרולוגיה
האופטית בחברת קלא טנכור
( ,)KLA-Tencorהמעסיקה
היום כ –  6,000עובדים ברחבי
העולם וצפויה לסגור את 2015
עם מחזור כספי של כ – 3
מיליארד דולר.
למרות שגדל מוקף בבני
משפחה בוגרי הטכניון,
ברחובות של שנות ה –  '70של
פרדסים וחברים טובים ,את
השאיפה להצטיינות זוכר אורי
כדחף פנימי המלווה אותו
מילדות ,ואת שירותו הצבאי
כמ"פ בשיריון כחוויה שהאירה
לו את הנתיב לפקולטה.
האהבה של אורי להיי-טק רק
צוברת תאוצה עם השנים .היא
מהווה בסיס מוצק למסלול
שעשה ממהנדס פיתוח
בחטיבת המטרולוגיה האופטית
ועד לתפקיד מנכ"ל החטיבה,
ומאפשרת את הכוחות
והנחישות להתמודדות
התובענית מסביב לשעון.
פרופיל מיוחד של הצטיינות
והצלחה.
לכתבה המלאה

