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 לפרסום: פתוחות משרות
 

 

1. RT Embedded Engineer JB-12 

 אור התפקידית

מנוסה להשתלבות בפיתוח דור העתיד של  Real Time Embeddedדרוש/ה מהנדס/תלחברה בתחום המכשור הרפואי 

 מוצרים מושתלים ואפליקציות רפואיות מרתקות.

 בקרים העומדת בדרישות מחמירות של אמינות, ביצועים, וצריכת אנרגיה,-למיקרו התפקיד כולל פיתוח קושחה

 .FPGAבסביבת  ARMותכנות של מעבד

 לרבות מציאת פתרונות לוגיים לבעיות מורכבות, תכנון אלגוריתמים, ארכיטקטורה ומימוש.

 

 התפקיד  דרישות

  מוכרת בלבד.מאוניברסיטה  -תואר ראשון במדעי המחשב / הנדסת מחשבים 

  שנים בתחומים הבאים: 5נדרש ניסיון של לפחות 

 בקרים ללא מערכת הפעלה.-++ למיקרוC/C -פיתוח ב -

 STM32 / CC13x0, CC26x0 / EFR32על משפחות בקרים . Cortex-Mניסיון עם ליבות -

 ניסיון בקריאת שרטוטים חשמליים וסכמות חשמליות. -

 

 

 מלאה: העבודה היקף
 יוקנעם: העבודה מקום

2. Senior HW Engineer JB-31 

 
 

 אור התפקידית

  פיתוח מערכת רפואית מורכבת לפתרון הפרעות קצב לב בכלל היבטי החומרה.

אותות ביולוגיים מהלב בספי רחש אולטרה נמוכים וכן מערכת ניווט צנתרים ￼ המוצר בחזית הטכנולוגיה, כולל דגימת

  חשמליים בגוף בדיוק רב.

  התפקיד כולל

 תחומיים רב תכן פתרונות הגדרת 

 קליניים בניסויים כולל ובחינה מימוש הגדרות. 

 
 התפקיד  דרישות

 

 בתחום שני לתואר יתרון - אלקטרוניקה / חשמל בהנדסת ראשון תואר ת/בעל :השכלה 

 חובה –אנלוגית אלקטרוניקה ת/כמהנדס ניסיון שנות 5 לפחות  
 יתרון – פרויקטים או קטנים צוותים בהובלת ניסיון  
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 חובה דיסציפלינאריות מולטי מערכות בתכנון ידע  
 בסביבת ניסיון MATLAB – חובה  
 בתדרי ניסיון RF נמוכים (555 עד KHz) 

 

 מלאה: העבודה היקף
 יוקנעם: העבודה מקום

 

 JB-39 חיווט מחלקת אחראי/ת .3

 

 אור התפקידית
וייצור מעניינת וייחודית בצפון, העוסקת בפיתוח מערכות ייעודיות על גבי רכב בתחומים שונים וייצור לחברת הנדסה 

 .כבילה וזיווד חשמלי ואלקטרוני, דרוש/ה אחראי/ת מחלקת חיווט לייצור והרכבה של רתמות / צמות ותיבות חשמל

 

 התפקיד  דרישות

 חובה – חשמל ורתמות כבלים או חשמל לוחות ת/כחווט ניסיון 
 חובה – שרטוטים קריאת 
 יתרון – צבאי בתקן רתמות בייצור ידע 
  – IPC620יתרון 
 עובדים צוות הובלת יכולת 
 פתוח וראש טובות ידיים 

 

 מלאה: העבודה היקף
 יוקנעם: העבודה מקום

 

 JB-40 חווט/ת .4

 

 אור התפקידית
ייעודיות על גבי רכב בתחומים שונים וייצור לחברת הנדסה וייצור מעניינת וייחודית בצפון, העוסקת בפיתוח מערכות 

 .כבילה וזיווד חשמלי ואלקטרוני, דרוש/ה חווט/ת לייצור והרכבה של רתמות / צמות ותיבות חשמל
 

 התפקיד  דרישות

 חובה – חשמל ורתמות כבלים או חשמל לוחות ת/כחווט ניסיון 
 חובה – שרטוטים קריאת 
 יתרון – צבאי בתקן רתמות בייצור ידע 
  – IPC620יתרון 
 פתוח וראש טובות ידיים 

  
 מלאה: העבודה היקף
 יוקנעם: העבודה מקום
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5. Developer Stack-Full 5 -JB 

 
 דרישות התפקיד

.Net Framwork: 
 .(WEB API) בצד שרת REST ניסיון בפיתוח שירותי

 .לצורך תחזוקת מערכות קיימות WINFORMS ניסיון בפיתוח
 .MSSQL ניסיון בעבודה עם

 :צד לקוח WEB ניסיון בפיתוח
ANGULAR 

JAVASCRIPT / HTML / CSS 
 .NGRX ו RXJS עדיפות לניסיון עם

 TYPESCRIPT / ES6 עדיפות לניסיון עם
 

 מלאה: העבודה היקף
 מרכז: העבודה מקום

 

  JB-4 ובקרה מכשור בתחום ת/מהנדס .6

 

 אור התפקידית
דרוש/ה   בפיתוח מערכות ייעודיות על גבי רכב בתחומים שונים,לחברת הנדסה מעניינת וייחודית בצפון, העוסקת 

 מהנדס/ת הנדסאי/ת בתחום מכשור ובקרה
 .מכניות משולבות בקרה, ממשקים ותקשורת-ביצוע פרויקטים במערכות אלקטרו

 .פתרונות בקרה ורובוטיקה משלב האפיון ועד להתקנה
    .מערכות משולבות . קרהאפיון, תכנות ושילוב בקרים, תקשורת ואביזרי פיקוד וב

 

 התפקיד  דרישות

 תוכנה / ובקרה מכשור / ואלקטרוניקה חשמל ת/הנדסאי ת/מהנדס. 
 דומה בתפקיד הבקרה בתחום שנתיים לפחות של ניסיון. 
 בקרים בתכנות ניסיון    ,HMI PLC  
 יתרון תקשורת עם הכרות    – CANBUS  
 יתרון – שונים מכניקה בתחומי ידע   .  

 
 

 מלאה: העבודה היקף
 יוקנעם: העבודה מקום

 

 


