ניוזלטר לבוגרי הפקולטה

ב –  22לנובמבר
נחנכו שתי מעבדות
חדשות ,המעבדה
לפיתוח טכנולוגיות
מסייעות לאנשים עם
מוגבלויות ,בראשה
יעמוד פרופ' ראובן כץ,
והמעבדה לפיתוח
ממשקי מח-מחשב
לשיקום ,המשותפת
לפרופ' מרים זקסנהויז
ופרופ' כץ.
לפירוט לחצו כאן
ב –  26לדצמבר
התקיים טקס חנוכת
המעבדות המשודרגות
להנדסה אופטית
בראשות פרופ' ארז
חסמן ,ומנועי שריפה
פנימית בראשות ד"ר
לאוניד טרטקובסקי.
ב –  10לינואר 2012
יתקיים בפקולטה
מפגש "משלבים
כוחות" שמטרתו
הידוק הקשר בין
תעשייני הצפון
לפקולטה.
לפירוט לחצו כאן
ב –  16לינואר 2012
יתקיים טקס חנוכת
המעבדה למיקרו וננו-
זרימה בבניין אנרגיה,
בראשה יעמוד ד"ר
גלעד יוסיפון.
ב –  25לינואר 2012
בין 12:30-14:30
יתקיים מפגש עם
מנהלי טבע בוגרי
הטכניון באודיטוריום
 250בפקולטה.
להרשמה להשתתפות
שלחו פרטיכם ל:
tevailjob2@teva.co.il

חברי הסגל החדשים
של הפקולטה:

ד"ר מורן ברקוביץ' -
עוסק בטכנולוגיות מיקרו
זרימה.
לפירוט לחצו כאן

לאינטל דרושים:
מנהלי צוותים
להגשת מועמדות:
http://intel.ly/uTRLxv
לטבע בישראל דרושים:
עוד  268סיפורי הצלחה
להגשת מועמדות:
www.teva.co.il/careers
לקלא טנכור דרושים:
מרכיב אופטומכני
מהנדס מכונות לתפעול
להגשת מועמדות:

ד"ר כרמל רוטשילד –
עוסק באופטיקה לא
לינארית.
לפירוט לחצו כאן

hr.israel@kla-tencor.com

לרפאל דרושים:
מהנדסי מכונות
להגשת מועמדות:

http://career.rafael.co.il

ד"ר שלי צליל –
עוסקת בביומכניקה,
ביופיסיקה וחומרים
מרוכבים.
לפירוט לחצו כאן

לאלביט מערכות דרוש:
מהנדס מכונות
להגשת מועמדות:

jobs@elbitsystems.com

לקבוצת בז"ן דרושים:
מהנדסי/ות מכשור
להגשת מועמדות:

careers@orl.co.il

ד"ר דן מרדכי –
עוסק במכניקת חומרים.
לפירוט לחצו כאן

לברלין טכנולוגיות דרוש:
איש מכירות טכני
להגשת מועמדות:

shlomi@berlintech.co.il

ד"ר יולי סטרוסבצקי -
עוסק בדינמיקה לא
לינארית.
לפירוט לחצו כאן

ד"ר תמר )תמי( ירום:
פורצת דרך
לכל אורך הקריירה

למאגר ההצעות
המלא לחצו כאן

לפני ארבעים שנה,
כשסיימה תמי
בהצטיינות ראויה לשבח
את הפקולטה להנדסת
מכונות בטכניון ,לחץ
בטקס את ידה שר
התחבורה דאז ,מר
שמעון פרס.
ביולי  ,2011קיבלה ד"ר
תמי ירום ,עובדת רפאל,
את פרס "עובד ישראל"
לשנת  2010מידי
נשיא המדינה .סגירת
מעגל של הצטיינות
יוצאת דופן.
ד"ר תמי ירום ,לשעבר
ראש שטח המחקר,
הפיתוח וההנדסה של
חטיבת מנור וטכנולוגיות
והיום הסגן למו"פ של
החטיבה ,הייתה ועודנה
פורצת-דרך.
את לימודיה התיכוניים
היא בחרה ללמוד
בבסמ"ת  -בית ספר
מקצועי לבנים ,שאליו
נרשמה שנתיים לאחר
שפתח את שעריו לבנות.
כולם חשבו שהיא
תתייאש ותעזוב ,אך תמי
סיימה את בסמ"ת
בהצטיינות .משם הייתה
הדרך אל הטכניון סלולה.

לכתבה המלאה
לחצו כאן

