
 

 

 

 

 סטודנט להנדסת תוכנה

 :תאור המשרה

טק גלובלית פורצת דרך בעולם הרפואה המפתחת מערכת המתמחה -ביוסנס וובסטר, חברת היי

 בתחום אבחון וטיפול בהפרעות קצב בלב , מחפשת סטודנט.ית לתפקיד פיתוח תוכנה!

מהנדסים ומהנדסות  -אצלינו תהיה לך הזדמנות לקבל הכשרה מעמיקה מתותחי התוכנה שלנו 

 המצטיינים בתחומם, להשתלב בתהליכי פיתוח ולעבוד עם טכנולוגיות חדשניות.

 אנו מציעים אופק להשתלבות במשרה מלאה עם סיום הלימודים.

 ים לעבוד איתם!סביבת העבודה נעימה ותומכת, ובעיקר, יש כאן אנשים מצויינ

 במסגרת התפקיד:

 #C++ ו/או Cפיתוח קוד בשפת • 

 (Unit testsכתיבת בדיקות עבור קוד קיים/חדש )• 

 תמיכה בפיתוח תכולות חדשות• 

 

 :דרישות וכישורים

 סטודנט/ית להנדסת תוכנה ממוסד אקדמי מוביל עם יתרת לימודים של שנה• 

 משרה )יומיים בשבוע( 40%זמינות ל • 

 ומעלה 80וצע ממ• 

 יתרון -ניסיון קודם בחברת הייטק או ניסיון צבאי מיחידה טכנולוגית • 

 )מהלימודים( Cו/או ב # C++ -ידע והבנה ב• 

 )מהלימודים( OOP -ידע והבנה ב• 

 מיקום: יקנעם

 הערות

 העסקה ע"י חברה קבלנית

  sys.com-Biosense_CS@talent הגשת קורות חיים בכתובת:
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Junior Software Engineer 

Description: 

A Fact: 10% of the older population will suffer from heart rhythm disorder. 

You can become an expert in the mission of improving their lives! 

Are you interested to learn and be mentored by our experienced software 

engineers? 

This is an exciting opportunity to work with highly talented people on one of the 

most cutting-edge technologies. 

 

Requirements: 

Required Experience and Skills 

 •BSc. in Computer Science or equivalent from a leading university- must! 

 •Strong academic record (GPA 85+)- must! 

 •Up to 2 years of experience in C++ language- must! 

 •Strong programming skills – coding, debugging 

 •Team player 

 •Self-learning abilities 

 

Nice to have: 

 •Knowledge of one or more of STL, Modern C++ (11/14), Boost 

 •Hands-on experience in C# 

Location: יקנעם 

  sys.com-Biosense_CS@talent הגשת קורות חיים בכתובת:
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SQA Automation student 

Description: 

In this role you will have the opportunity to take part in the development process of 

innovative technologies, which improve the quality of care for arrhythmia patients 

worldwide 

We offer you a chance to develop in a challenging role while your studies and a 

chance to learn and be inspired by professionals in this field. 

Key Responsibilities: 

In our company, the Automated SW Testing Student role is to ensure that the 

medical devices and stand-alone software systems, meet their requirements, 

intended use, and high-quality level. 

 •Develop, review and execute automated scripts and tools, and document test 

results 

 •Perform product testing and defect management throughout the Software 

Development Lifecycle 

 •Provide timely and meaningful feedback on the product to the development team 

 •Plan and design STD documents ensuring that they meet requirements and 

standards 

 •Drive innovation; promote knowledge and use of new tools 

 •Contribute to the company’s team-work and culture 

 

Requirements: 

 •Second year student in Information systems or Computer Science (with at least 1.5 

year of remaining studies) 

 •Knowledge in development languages – C# an advantage 

 •Good knowledge of the Windows operation system 

 •Experience in script development – an advantage 

 •Excellent communication skills 



 

 

 •High level English 

oral and written 

 •Part time position - 40% 

 

 

Location: יקנעם 

 *העסקה ע"י חברה קבלנית

  sys.com-Biosense_CS@talent הגשת קורות חיים בכתובת:
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