מיני-מומנט

יולי 2015

עדכונים שוטפים

הוראה ומחקר

 ב –  18למאי התקיים סיור
משותף בתעשייה לקבוצות
הפורמולה של אונ' Weingarten
והטכניון.

על קצה המזלג עם
הסטודנטים זוכי מלגות
ופרסי הצטיינות תשע"ה

ניוזלטר לבוגרי הפקולטה

 ב –  3ליוני התקיים במרכז
הקמפוס יריד התעסוקה הכלל
טכניוני.

הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל

ביקור שני בטכניון למשלחת
הפורמולה מגרמניה
לכתבה המלאה

סטפניה פלגרינלי בוגרת
המסלול לדוקטורט כפול
לכתבה המלאה

הצעות עבודה

פרופיל של הצלחה

:ENDOCHOICE 

מנהל/ת הנדסת מכונות
להגשת מועמדות:

 קלא טנכור ישראל:

מהנדס/ת אינטגרציה
להגשת מועמדות:
academic@kla-tencor.com

לכתבה המלאה

פרס האקדמיה למדעים
בטורינו לפרופ' דניאל ריטל

 התעשייה האווירית לישראל:

מהנדסי/ות מכונות
להגשת מועמדות:
www.iai.co.il/jobs

 התעשייה הצבאית לישראל:
 ב –  10ליוני התקיים ביקור
סטודנטים מצטיינים בחברת
קלא טנכור.
 ב –  24ליוני התקיימה בבית
הסטודנט בטכניון תערוכת
פרויקטי תכן  .2015לתמונות.
לקול קורא לתעשייה להצעת
פרויקטים לשנה"ל תשע"ו
 ב –  25ליוני התקיים בטכניון
טקס הענקת תעודות לבוגרי
מחזור פ"ו ,במסגרתו הוענקה
לבוגרים גם מדליה פקולטית.

מהנדסי/ות מכונות
להגשת מועמדות:
http://jobs.hunterhrms.com/taas

לכתבה המלאה

מציינים שלוש שנים של
הצלחה הדדית

מהנדס/ת אנליזות
מהנדס/ת זיווד
מהנדסי/ות מכונות
להגשת מועמדות:

 טבע בישראל:

מהנדסי/ות מכונות
לכתבה המלאה

להגשת מועמדות:
www.teva.co.il/careers

שטח מכניקה ברפאל:
תמונת מצב

 ב –  21ליולי יתקיים
בפקולטה כנס הנדסה ימית
.2015
לתכנית הכנס
 ב –  1לספטמבר יתקיים כנס
בוגרים למחזור  1965של
הפקולטה לציון  50שנה לסיום
הלימודים בטכניון.

 רפאל:
מהנדס/ת אופטומכניקה
מהנדס/ת אלגוריתמי ניווט

http://career.rafael.co.il

 ב –  30ליוני התקיים
בפקולטה כנס .CFD IMPACT
לתכנית הכנס .לתמונות מהכנס
 בין התאריכים  15-17ליולי
יתקיים בפריז כנס .2015 BIFD
לכתבה המלאה

אסף בש:
עם האצבע על הדופק

melissa.mallach@endochoice.com

 ב –  21למאי התקיים
בפקולטה טקס חלוקת מלגות
ופרסי הצטיינות לסטודנטים.
לתמונות מן הטקס
 ב –  1ליוני קיימה חברת
 TENZORמפגש היכרות עם כלי
 ANSYSלסטודנטים בפקולטה.

הנדסת מכונות

:HP INDIGO 
מתכנן מכאני
להגשת מועמדות:
mrcisrael@hp.com

לכתבה המלאה

:EDWARDS LIFESCIENCES 
מהנדס/ת למחלקת QA
מהנדס/ת למחלקת הנדסה
להגשת מועמדות:
Hedva_roffe@edwards.com

חשיבה יצירתית ,אהבה לניהול,
למכניקה ולקשר עם אנשים,
וסיפוק אדיר מן היכולת להושיט
יד ולסייע לחולים ולמעגלים
המקיפים אותם לשפר את
איכות חייהם ,מניעים את אסף
בש ,סגן נשיא לגילוי טכנולוגיות
( )Discoveryומנכ"ל 'אדוורדס
לייפסיינסס' ישראל ( Edwards
.)Lifesciences
חברת 'אלסינט' ( )Elscintבה
החל את המסלול המקצועי כבר
במהלך הלימודים בפקולטה,
אותם סיים בהצטיינות ,חשפה
את אסף לעולם המכשור
הרפואי ,בו מצא כר פורה ותומך
לביטוי יכולותיו .עשור לאחר
מכן ,השתתף אסף בהובלת
מהפכה של ממש בעולם
הרפואה ,כששימש בתפקיד סגן
נשיא למו"פ של חברת
הסטארט אפ  ,PVTשהייתה
הראשונה בעולם לפתח שיטה
חדשנית להחלפת מסתמי לב
באמצעות צנתור.
לאורך המסלול ,הספיק אסף
להיות שותף לפטנטים רבים
בתחום המכשור הרפואי ,ולאמץ
התנהלות החותרת לשימור
מומנטום ההצלחה .פרופיל
מיוחד של הצטיינות והצלחה.
לכתבה המלאה

