מיני-מומנט

ניוזלטר לבוגרי הפקולטה

מרץ 2102

הנדסת מכונות
הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל
לצפייה
בסרטון
על הפקולטה

עדכונים שוטפים
 ב –  01לינואר התקיים
בפקולטה אירוע 'משלבים
כוחות' בשיתוף התאחדות
התעשיינים בישראל – צפון.
לפרטים נוספים
 ב –  00לינואר התקיים
מפגש פתיחת שנה עם חברת
קלא טנכור ,בעבור הסטודנטים
שנה א' בפקולטה .המפגש כלל
ברכות מפי דיקן הפקולטה פרופ'
פיני בר-יוסף ,הרצאה מפי מר
אורי תדמור סמנכ"ל הפיתוח של
קלא טנכור ,וחלוקת דיסק און קי
מתנת החברה לכל הסטודנטים
שנה א'.
 ב –  52לינואר התקיים
בפקולטה אירוע חשיפה של
חברת טבע אשר במרכזו מפגש
בין מנהלים בטבע שהם בוגרי
הטכניון ,לסטודנטים.
 ביום ה' ,0.0.5105 ,בין
 01:11-00:11תקיים הפקולטה
זו השנה השנייה ברציפות יום
נשים .מטרת יום הנשים ,לעורר
מודעות בקרב מועמדות למקצוע
הנדסת המכונות ולעודד אותן
לבחור בלימודי הנדסת מכונות
בפקולטה.
לפרטים נוספים
 הפקולטה מברכת את
חברת נייר חדרה על
הצטרפותה לתכנית קשרי
התעשייה של הפקולטה.
 ב –  5..0תתקיים הרצאה
של מר איל תמיר מאלביט
מערכות על הנושא 'דיגום מהיר
או – איך "לגדל" מוצר'.
לפירוט והרשמה

הוראה ומחקר
יום מחקר 5105
 01לאפריל

הצעות עבודה
 ל –  HP Indigoדרושים:
ראש צוות פיתוח מכני
מהנדס מכונות מנוסה
להגשת מועמדות:
www.hp.com/go/jobs

פרופיל של הצלחה
יוסי טורכספא:
יזם בנשמה

 לנייר חדרה דרוש:
מנהל אחזקה
להגשת מועמדות:
job@hadera-paper.co.il
ביום ב' ה –  01לאפריל בין
השעות  ,02:11-00:11נקיים
בספריית הפקולטה את יום
מחקר  5105של הפקולטה.
במסגרת יום המחקר ,יציגו
עשרות משתלמים בפקולטה
את מחקריהם על גביי פוסטרים
בפני אנשי מו"פ בכירים מן
התעשייה ,הסטודנטים בכל
התארים והמסלולים בפקולטה,
סגל הפקולטה והנהלת הטכניון.
מפגש ייחודי זה אשר יתקיים זו
השנה השנייה ברציפות
בפקולטה ,דומה במתכונתו
למפגשים אשר עורכות
אוניברסיטאות מובילות בעולם
(לדוגמא בבית הספר להנדסה
של אוניברסיטת קליפורניה בסן
דייגו) ,המספקים לשני הצדדים,
לבכירי התעשייה ולמשתלמים,
הזדמנות ייחודית למפגש בלתי
אמצעי .מפגש זה ,מאפשר
למשתלמים לקבל משובים על
מחקריהם מבכירי התעשייה
ומספק לשני הצדדים הזדמנות
להיכרות אישית.
 שמות מציגים ונושאי מחקר
להרשמה להשתתפות ביום
המחקר שלחו פרטיכם
לכתובת:
meday304@technion.ac.il

 לרפאל דרושים:
מהנדסי מכונות
להגשת מועמדות:
http://career.rafael.co.il
 לאינטל דרושים:
 מהנדסי ציוד
להגשת מועמדות:
http://intel.ly/wYoqA1

 מנהלי צוותים
להגשת מועמדות:
http://intel.ly/Al8kSg

 לקלא טנכור דרושים:
מהנדסי מכונות
להגשת מועמדות:
hr.israel@kla-tencor.com
 לטבע בישראל דרושים:
מנהלי תחומים ומנהלי מתקן
להגשת מועמדות:
www.teva.co.il/careers

 לאלביט מערכות דרוש:
מהנדס ייצור מכאני
מהנדס מכאני ,זיווד ותהליך
להגשת מועמדות:
Jobs@elbitsystems.com
לרשימת ההצעות המלאה

בחודש ינואר  01 ,5105שנה
בדיוק לאחר שסיים את לימודי
התואר השני בתחום
הרובוטיקה בפקולטה להנדסת
מכונות בטכניון ,נכנס יוסי
טורכספא לתפקידו החדש
כנספח המסחרי של בריטניה
בישראל .בעבור הישראלי
הראשון המשמש בתפקיד
הבכיר ,היסודות אשר רכש
בפקולטה היוו קרש קפיצה
מצוין למסלול הצלחה חובק
עולם.
את המסלול המקצועי החל יוסי
במגמת אלקטרוניקה ,בביה"ס
המקצועי תיכוני בסמ"ת שליד
הטכניון .הבחירה הייתה במסלול
חמש שנתי אשר בסופו קיבל
תעודת טכנאי .למרות העובדה כי
בלימודיו התיכוניים התמקד
בתחום האלקטרוניקה ,הבחירה
במקצוע הנדסת המכונות נראתה
ליוסי טבעית מאוד.
לכתבה המלאה

