מיני-מומנט

מאי 4102

עדכונים שוטפים

הוראה ומחקר

ניוזלטר לבוגרי הפקולטה

 ב –  02למרץ התקיימה
בטכניון תחרות 'רובוטראפיק'.
 ב –  02למרץ התקיים טקס
מצטייני דיקן לשנת תשע"ג.
לתמונות מן האירוע

המרכז למכניקת חומרים
והמעבדה לשבירה דינמית:
בחזית העשייה עם התעשייה

 ב –  1לאפריל התקיים
בפקולטה 'יום נשים' .0212
לכתבה המלאה
לתמונות מן האירוע
 ב –  0לאפריל קיימה חברת
רפאל 'יום זרקור' בפקולטה.
 ב –  8למאי תבקר בפקולטה
משלחת מן הקהילה היהודית
בסאו פאולו ,ברזיל.

לכתבה המלאה

הסעה של פרוסות סיליקון
בעזרת הצפה אקוסטית

 ב –  12למאי ייערך ביקור
סטודנטים מצטיינים בחברת
קלא טנכור ישראל.
 ב –  9ליוני יתקיים בפקולטה
טקס חלוקת תארי מגיסטר
לשנת תשע"ד.
 ב –  15ליוני יתקיים טקס
חנוכת הבניין הראשי החדש של
הפקולטה ע"ש דן ובטי קאהן.

לכתבה המלאה

פרופ' שלי צליל חוקרת את
התקשורת הבין-תאית

 ב –  02-02ליוני יתקיים
בפקולטה הקורס 'בדיקה
ואימות של מודלים חישוביים
בהנדסה' (ראו פירוט).
לכתבה המלאה
 ב –  05ליוני תתקיים באולם
השקוף בבית הסטודנט בטכניון
תערוכת פרויקטי תכן .0212
להזמנה לאירוע

קורס 'בדיקה ואימות של
מודלים חישוביים בהנדסה'

 ב –  02ליוני יתקיים בטכניון
טקס חלוקת תעודות לבוגרים.
 ב –  09ליוני יתקיים
בפקולטה כנס אדריכלות
ימית והנדסת אוניות ,המשותף
לפקולטה ולחיל הים.
להזמנה לאירוע

הנדסת מכונות

הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל

קלא טנכור ישראל העבירה
תרומה לציוד מעבדה חדשה
לכתבה המלאה

תחרות 'רובוטראפיק' ה – 5
התקיימה בטכניון
לכתבה המלאה

הצעות עבודה

פרופיל של הצלחה

 לרפאל דרושים:
מהנדס/ת ניסויים
מוביל/ת צוות זיווד
מהנדסי/ות מכונות
להגשת מועמדות:
http://career.rafael.co.il
 לתעשייה האווירית דרושים:
מהנדסי מכונות
לתפקידים בתחומים :ייצור,
אקוסטיקה ,מע' דלק תעופתיות,
אופטומכניקה ,תיכון מבנה ,הנעה
רקטית ,חוזק ,מסוקים.
להגשת מועמדות:
www.iai.co.il/jobs

 לטבע בישראל דרושים:
מהנדסי מכונות
לתפקידים :מנהל מתקן גימור,
מהנדס מפעל ,מנהלי תחומים,
מנהל פיתוח עסקי ,מנהל הנדסה
ואחזקה אתרי ,מהנדס למחלקת
אחזקה.
להגשת מועמדות:

מסלול החתחתים שעבר כבן
למשפחת תעשיינים יהודית
פולנית אמידה ,ששרדה את
השואה בבריחה מתמדת
מאימת הנאצים ,נטע בעמנואל
ליבן את הדבקות במטרה
והאמונה הפנימית בדרכו,
והיווה בסיס למסירותו
המוחלטת להקרבה ולתרומה
לביטחון מדינת ישראל.

 לקלא טנכור דרושים:
Algorithms Group Mgr
Global Applications Mgr
Product Marketing Eng.
Application Dev. Eng.
Experimental Physics
Ph.D NCG
Physics Student
System Engineer
להגשת מועמדות:

לאחר שצלח בהצטיינות את
התואר הראשון בפקולטה
להנדסת מכונות בטכניון,
לימודיי המשך בבית הספר
הגבוה לתעופה בפריז ()ENSA
ועבודה בחברת  ,SNECMAחזר
עמנואל ארצה ובמשך  22שנה
שימש בתפקידים ההנדסיים
הבכירים ביותר בתחומי
המנועים והמטוסים ,בתעשייה
האווירית לישראל.

 ל –  HP Indigoדרושים:
מהנדסי מכונות
מהנדסי מכונות לפיתוח מכלולים
מכאניים ,לתכנון מע' זרימה,
מעבר חום ושינוע מוצקים,
מהנדס מערכת להובלת פרויקט
גדול ,מהנדס מערכת להובלת
פעילויות מולטידסיפלינריות.
להגשת מועמדות:

כיום ,בתפקידו כמנכ"ל חברת
'עדמטק' ,ובתפקידו הציבורי
כיו"ר אגודת מהנדסי המכונות
בלשכת המהנדסים ,ממשיך
עמנואל בעשייה האינטנסיבית
למען ביטחון ישראל ,מקצוע
הנדסת המכונות ומהנדסי
המכונות בהווה ובעתיד.
פרופיל מיוחד של הצטיינות
והצלחה ,המשקף את האהבה
למקצוע והמשיכה לשחקים.

www.teva.co.il/careers

job.israel@kla-tencor.com

mrcisrael@hp.com

לפרטים על הקורס
להרשמה להשתתפות בקורס

עמנואל ליבן:
נוגע בשמיים

לרשימת ההצעות המלאה

לכתבה המלאה

