מיני-מומנט

מרץ 4102

עדכונים שוטפים

הוראה ומחקר

 הפקולטה מברכת את חברת
חד אסף תעשיות על
הצטרפותה לתכנית קשרי
התעשייה.

בואו אלינו לים:
מגמת הנדסה ימית נפתחת

ניוזלטר לבוגרי הפקולטה

 ב –  03לינואר התקיים
בטכניון הכנס ה – 0
לטכנולוגיות הנעת כטב"מ.
לתמונות מן הכנס
 ב –  03לפברואר התקיים
בפקולטה ביקור של כיתת י"ב
המדעית של בית הספר עירוני
א' בחיפה.
לתמונות מן הביקור

 ב –  11לפברואר התקיים
היום הפתוח הכלל טכניוני
למועמדים לתואר ראשון.

לכתבה המלאה

פרס על מצויינות מחקרית
לד"ר מיכאל פלדמן

קבוצת הפורמולה של הטכניון
פוגשת את הנשיא שמעון פרס
לכתבה המלאה

פרופ' משה שהם נבחר לאקדמיה
הלאומית האמריקנית להנדסה
לכתבה המלאה

הצעות עבודה

פרופיל של הצלחה

 לטבע בישראל דרושים:
מהנדסי מכונות
לתפקידים :מהנדס פרויקטים,
מנהל תחום ייצור ,מומחה
בטיחות תהליך ,מומחה
טכנולוגיות בכיר.
להגשת מועמדות:
 לקלא טנכור דרושים:
Global Applications Mgr
Product Marketing Eng.
Application Dev. Eng.
Experienced Mech. Eng.
System Engineer
Mech. Eng. Student
Ph.D NCG
Physics Student
Student Simulations Eng.
להגשת מועמדות:
job.israel@kla-tencor.com

לכתבה המלאה

המעבדה לדינמיקת זרימה
חישובית ()CFD

 ל –  HP Indigoדרושים:
מהנדסי מכונות
מתכננים מכאניים ,מהנדסים
לתכן רכיבים ומנגנונים ,לפיתוח
מכלולים מכאניים ,לתכנון מע'
זרימה ומעבר חום ,מהנדס
מערכת ,מהנדס מכונה.
להגשת מועמדות:
mrcisrael@hp.com

 ב –  12למרץ יתקיים
בפקולטה טקס מצטייני דיקן
לשנת תשע"ג ,במסגרתו תוכרז
תרומת חברת קלא טנכור
ישראל להקמת מעבדה
לאופטיקה מתקדמת בפקולטה.
 ב –  0לאפריל יתקיים
בפקולטה יום נשים ,1302
בחסות אינטל ישראל ובשיתוף
עיריית חיפה.

הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל

לכתבה המלאה

"רובוטים ומחשבים לעולם
לא יחליפו את הרופאים"

 לתעשייה האווירית דרושים:
מהנדסי מכונות
לתפקידים בתחומים :מסוקים,
מעבר חום ,אקוסטיקה ,מע' דלק
תעופתיות ,אופטומכניקה ,תוכנות
תיכון ,הנעה רקטית ,חוזק.
להגשת מועמדות:
www.iai.co.il/jobs

 לרפאל דרושים:
מהנדס/ת אנליזות
אנליסט/ית תיב"ם מכאני
מוביל/ת צוות זיווד
מהנדסי/ות מכונות
סטודנטים/ות להנדסת מכונות
להגשת מועמדות:
http://career.rafael.co.il

להזמנה לאירוע

צביקה אורן:
באופטימיות ובביטחון

www.teva.co.il/careers

 ב –  01לפברואר התקיים
בפקולטה יום חשיפה
למועמדים לתוכנית ברקים.
 ב –  01לפברואר התקיים
בטכניון אירוע ברכת הדרך
למחזור י"ב של תוכנית ברקים,
וחלוקת סיכות למחזור המסיים
את התוכנית.

הנדסת מכונות

לכתבה המלאה

לרשימת ההצעות המלאה

בנחישות ,בביטחון ,ברהיטות,
עם חושים חדים ,רוח יזמית,
שפע של כריזמה ,ומשנה
סדורה הנטועה באופטימיות
ללא גבולות ואהבת הארץ,
עשה צביקה אורן את הדרך עד
לתפקיד נשיא התאחדות
התעשיינים בישראל ,ויו"ר
לשכת הארגונים הכלכליים.
את המסלול המקצועי שהחל
עם סיום לימודיי התואר הראשון
בפקולטה להנדסת מכונות
בטכניון ,המשיך צביקה בחיל
החימוש ,בו נסק עד לתפקיד
קצין חימוש ראשי בדרגת
תא"ל .אחרי  12שנות שירות
מרתקות בצה"ל ,הקים את
חברת 'עמית תעשייה' וחברת
הבת 'מ.ת.ר' בתחום הרכבות,
ובמשך  13שנה בנה עצמו במו
ידיו לתעשיין מוביל.
פרופיל מיוחד של הצטיינות
והצלחה ,המשקף מנהיגות
שכולה התנהלות פוזיטיבית,
חשיבה ושיח החותרים
בהתמדה למציאת פתרונות
והמסרבים להיכנע למגמות
שליליות רווחות בחברה
ובתעשייה הישראלית ,ואמונה
שלמה בחוסנו וביכולותיו של
העם הזה.
לכתבה המלאה

