מיני-מומנט

ניוזלטר לבוגרי הפקולטה

עדכונים שוטפים
 ב –  32למאי קיימה
הפקולטה יום גיבוש חוויתי
לסגל המינהלי בכרם מהר"ל.

יולי 3102

הנדסת מכונות
הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל

אחמד עומרי ,מצטיין נשיא,
בדרך לתחרות הפורמולה
לכתבה המלאה

 8 – 11ביולי ,כנס ביפורקציות
ואי יציבויות במכניקת זורמים
לאתר הכנס

הוראה ומחקר

הצעות עבודה

פרופיל של הצלחה

משתלם להצטיין

 לקלא טנכור דרושים:
מהנדס תכנון אופטי
תכנון מערכות אופטיות
מתקדמות.
מנהל תכנית לקוחות
 8שנות ניסיון בניהול תכניות או
מוצרים.
סטודנטים ובוגרים בתחומים:
תכן מכני ,רובוטיקה ,בקרה,
אופטו-מכניקה ,הרכבות.
מהנדס/ת אפליקציה
מנהל/ת שיווק מוצר
להגשת מועמדות:

יוסי וייס:
ממעמקי הים אל החלל

לתמונות מן האירוע

kti@cvwebmail.net

 האיגוד האמריקני להנדסת
מכונות ,הכריז על פרופ' משה
שהם כזוכה בפרס ע"ש תומס
א .אדיסון לשנת  ,3112בגין
התקן מוגן בפטנט בעל
פוטנציאל לשפר משמעותית
תחום בהנדסת מכונות.
 ב –  32למאי התקיים
בטכניון טקס הענקת תארי
דוקטור תשע"ג.
 ב –  11ליוני התקיים
בטכניון ובפקולטה טקס הענקת
תארי מגיסטר לשנת תשע"ג.
לתמונות מן האירוע

רגע לאחר סיום טקס הענקת
תארי מגיסטר לשנת תשע"ג
בטכניון ובפקולטה ,שמחה
הפקולטה לאפשר לבוגרים
הצצה על קצה המזלג לפרופיל
המשתלמים המצטיינים לשנת
תשע"ג ,ולמחקרים פורצי הדרך
בהם הם עוסקים .אין ספק
שמשתלם להצטיין!
לכתבה המלאה

אולימפיאדת הרובוטיקה
ע"ש לאומי – תשע"ג

 בין התאריכים ,21.3 – 1.2
התקיים בטכניון הסימפוזיון
ע"ש בלפר ,שהוקדש השנה
לשיטות חישוביות ותוכנה,
למערכות בקרה חשמליות
ומכניות נתמכות מחשב.

career@intel.com

 לרפאל דרושים:
מומחה בקרת טיסה
עבודת טילאות פרויקטאלית
בשילוב עם אוריינטציה
מחקרית.
מהנדסי מכונות
בתחומי תכן מכני ,בקרה ,זיווד,
מעבר חום ,רובוטיקה ,הנעה.
להגשת מועמדות:
http://career.rafael.co.il

 ב –  32ליוני קיימה
הפקולטה בבית הסטודנט
בטכניון את תערוכת פרויקטי
תכן  .3112מי שלא היה החמיץ.
לתמונות מן האירוע
 ב –  32ליוני התקיים בטכניון
טקס הענקת תארים לבוגרי
מחזור פ"ד של הטכניון.
לתמונות מן האירוע

 לאינטל דרושים:
Debug Lab Operators
התפקיד הינו במסגרת קבוצה
המבצעת בדיקות וולידציה.
להגשת מועמדות:

כ –  211תלמידים מ 82-בתי
ספר מכל רחבי הארץ ,השתתפו
ב –  13למאי בגמר
אולימפיאדת הרובוטיקה ע"ש
לאומי ,שהתקיימה בטכניון זו
השנה הרביעית.
לכתבה המלאה

 ל –  HP Indigoדרושים:
ראש צוות פיתוח מכני
הובלת תהליכי פיתוח של
מכונת דפוס דיגיטלי.
מהנדס מכונות מנוסה
למגוון תפקידים בתחום
הפיתוח והנדסת המוצרים.
להגשת מועמדות:
mrcisrael@hp.com

 לטבע בישראל דרושים:
מהנדסי מכונות
להגשת מועמדות:
www.teva.co.il/careers

לרשימת ההצעות המלאה

ארבעה עשורים לאחר שסיים
בהצטיינות את התואר הראשון
בפקולטה להנדסת מכונות
בטכניון ,נכנס יוסי וייס בראשית
יולי  3113לתפקיד מנכ"ל
התעשייה האווירית לישראל.
מסלול הקריירה שעשה יוסי,
כולל  32שנות שירות תובעני
בחיל הים ,אותו סיים בדרגת
אל"מ כראש מינהלת פרויקט
צוללות ה"דולפין" ,ובהמשך
לכך ביצוע מגוון רחב של
תפקידי ניהול בכירים במסגרת
משרד הביטחון והתעשייה
האווירית לישראל ,בה שימש
בשש השנים שקדמו למינויו
כמנכ"ל ,כסמנכ"ל ומנהל
חטיבת מערכות טילים וחלל.
פרופיל מיוחד של הצטיינות
והצלחה ,המשקף מקצוענות
ללא פשרות ,דבקות במטרה,
צניעות ,יושרה ,חתירה
למצויינות ,גאווה גדולה
בתרומה מהותית ומתמשכת
לביטחון מדינת ישראל ,ולב חם
לאנשים.
לכתבה המלאה

