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הסר | דווח כספאם

אז מה קורה אצלנו ממש בימים אלה? חודש פברואר היה עמוס וגדוש בפעילויות של מרכז לאודר לתעסוקה.
אחרי שהוצאנו לדרך את התוכנית השלישית של מאיץ סטארט-אפ נגב, התפנינו לקראת האירועים הבאים
שיתקיימו אצלנו במרכזים. על הפרק: הרצאות מרתקות לסטודנטים וסטודנטיות בנגב ובגליל ועדכון מהמפגש השני

של תוכנית "לומדים בשטח" למקדמי עסקים ברשויות בנגב. שנתחיל?

חלק מהעבודה שלנו במרכז לאודר היא לחבר בין סטודנטים/ות לבין חברות בתעשייה, זאת מתוך רצון ללוות
ולתמוך את השתלבות בוגרי ובוגרות האקדמיה בשוק התעסוקה. ב-21.3 נקיים הרצאה מרתקת בשיתוף חברת
NVIDIA העוסקת בייצור שבבים מתקדמים. במפגש המקוון נפגוש את דותן לוי, מנהל קבוצת ארכיטקטורה ב-
NVIDIA שיתאר את האתגרים הטכנולוגיים בדחיסת וידאו ויספק הצצה מרתקת למוגבלויות של העין האנושית

והקשר שלהם לבינה מלאכותית.

ההרצאה מתאימה לסטודנטים/ות למקצועות ההנדסה, תוכנה וחשמל משנה שנייה ואילך, לבוגרים/ות, הנדסאים/ות
ולכל מי שהנושא מעניין אותו! ההשתתפות ללא עלות אך מותנית בהרשמה מראש בלינק הבא

 
מעניין אותך? פרטים נוספים והרשמה כאן

להרשמה לחצו כאן

החיבור בין האקדמיה לשוק התעסוקה מתרחש ומתחזק גם בגזרה הצפונית שלנו. לאחרונה השיק מרכז לאודר
לתעסוקה בגליל את שיתוף הפעולה שלו עם קהילת Kerem-Tech והמרכז לפיתוח קריירה אורט בראודה במפגש

"מה עושים אחרי הלימודים" בהובלת בוגרים ששיתפו מניסיונם בעבודה.

כעת, אנו עם הפנים קדימה ושמחים להזמין אותך למיט-אפ בנושא הייטק, שיתקיים בקיבוץ מעוז חיים. המפגש
מיועדים לאנשי הייטק מבית שאן, עמק המעיינות והסביבה, והוא תוצר של שיתוף פעולה עם "מעברים מעיינות
כנרת". במיט-אפ נשמע על הסיפור של חברת VALENS המפתחת שבבים לתעשיית האודיו-וידאו ולתעשיית
הרכב ונתמלא בהשראה מגלית ברש אקרמן שעוסקת בסטוריטלינג ומיתוג אישי. וכמובן, בירות ונטוורקינס של

הייטקס!
 

ההשתתפות ללא עלות, אך כרוכה בהרשמה מראש בטופס הבא

כפי שסיפרנו לכם בעבר, השקנו לאחרונה את תוכנית ההכשרה "לומדים בשטח" שמטרתה להגדיר, לדייק ולחזק
את תפקיד מקדמי העסקים ברשויות תוך יצירת מרחב ללמידה ולהתפתחות. את המפגש השני קיימנו בשבוע
שעבר בפאב סימונה בדימונה, שם שמענו סקירה על מצב התעסוקה בנגב ועל מנועי הצמיחה מפי מנכ"ל מועצן

הנגב יוהן אטלן.

יחד עם השותפים היקרים שלנו הפועלים לקידום עסקים קטנים ובינוניים: מעוף, אשכול נגב מזרחי, אשכול נגב
מערבי, מכללת ספיר, קרן שמש והסוכנות היהודית - אנו מנסים לייצר קרקע פורה ללמידה ולקידום מטרת העל
שבה אנו מאמינים: פיתוח וקידום תעסוקה איכותית בפריפריה. נודה גם לגופים המממנים שמאפשרים לפרויקט

.Mack Ness וקרן JNF-USA, UJA :המדהים הזה לקרות
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