
 
 

 

 

בוחרים כל יום להיות חלק מארגון  ,העולם ברחבי אלביט מערכות עובדי 17,000- מ למעלה
 שמציע אינסוף הזדמנויות.

 משמעותיים, פרויקטים על להשפיע הזדמנות בינלאומית, בהצלחה חלק לקחת הזדמנות
 אישי, ופיתוח עצמית להגשמה הזדמנות דרך, פורצת טכנולוגיה לייצר הזדמנות
 !לך רק שמחכות הזדמנויות אינסוף מפתח, לתפקידי להתקדם הזדמנות

וראשי  כלים אוטונומייםבצוות ההזדמנות להשתלב  זו ,למדעי המחשבוסטודנטיות סטודנטים 
מוטסים אוטונומיים וראשי ביות על סביבה  צוות התוכנה מפתח תשתיות ויכולות עבור כלים. ביות

  Linux OS ומעל C++ 17 מרובת ליבות בשפת

 ית/משרת סטודנט - תוכנה לכלים אוטונומיים וראשי ביות ת/מהנדס

פיתוח כולל תכנון ומימוש של תשתיות תקשורת, מנגנוני ביזור עומסים, ניהול חיישנים מתקדמים ה
חלק בכל שרשרת הפיתוח החל משלב  י/ה תיקח/, אתית/סטודנטבתור . ופיתוח אפליקציות לניווט

 .אפיון הדרישות, תכן הפיתוח, הקידוד והאינטגרציה של התכולות המבצעיות

 דרישות התפקיד: 
 עם יתרת לימודים של שנה וחצי לפחות סטודנט למדעי מחשב
  OOP ועקרונות C++ הכרות טובה מאוד עם
 יתרון Linux – הכרות עם עבודה מעל

 

משרת  - תוכנה לכלים אוטונומיים וראשי ביות ת/מהנדס להגשת מועמדות <<
  https://bit.ly/38J4ohB (חיפה-)אלביט ית/סטודנט
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בוחרים כל יום להיות חלק מארגון  ,העולם ברחבי אלביט מערכות עובדי 17,000- מ למעלה
 שמציע אינסוף הזדמנויות.

 משמעותיים, פרויקטים על להשפיע הזדמנות בינלאומית, בהצלחה חלק לקחת הזדמנות
 אישי, ופיתוח עצמית להגשמה הזדמנות דרך, פורצת טכנולוגיה לייצר הזדמנות
 !לך רק שמחכות הזדמנויות אינסוף מפתח, לתפקידי להתקדם הזדמנות

בצוות תוכנה שעוסק בפיתוח ההזדמנות להשתלב  זו ,למדעי המחשבוסטודנטיות סטודנטים 
  GPUבטכניקות של עיבוד מקבילי מעלאפליקציות ומימוש אלגוריתמים מורכבים, תוך שימוש 

)GPGPU(. האפליקציות מפותחות בסביבת Windows תדות לריצה גם על מחשבי קצה בסביבומיוע 
 Linux ו-ARM מעל חומרת NVIDIA  

 ית/משרת סטודנט HPC – פיתוח אפליקציות ת/מהנדס

של אלגוריתמים  התפקיד כולל עבודה משותפת עם מהנדסי אלגוריתמיקה במימוש ואופטימיזציה
מימדי -מידול תלת  ,Deep Learning ,מתקדמים מעולמות הניווט, עיבוד תמונה, בינה מלאכותית

 .ועוד CUDA, OpenCV תוך שימוש בממשקי C++14 הפיתוח נעשה בשפת. ועוד

 דרישות התפקיד: 
 עם יתרת לימודים של שנה וחצי לפחות למדעי מחשב ית/סטודנט

  OOP ועקרונות ++C הכרות טובה מאוד עם
 יתרון CUDA/OpenCL – הכרות עם

 יתרון -הכרות עם בינה מלאכותית ו/או אפליקציות המשלבות למידה עמוקה 
 יכולת עבודה עצמאית בסביבה חדשנית ומאתגרת

 

-)אלביט  ית/משרת סטודנט HPC – פיתוח אפליקציות ת/מהנדס להגשת מועמדות <<

  https://bit.ly/3nIZB3V (חיפה
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