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רוצים לראות איך רעיון הופך לעסק? 
תחרות ClimateLaunchpad האירופאית מגיעה לתל-אביב ואנחנו מזמינים אתכם לראות בעצמכם איך

סטארטאפ נולד. הארוע ייערך ב 8.8 בקמפוס גוגל תל-אביב, שעה 18:15.

למי כדאי להגיע?
סטאראפיסטים בתחילת דרכם

סטודנטים לכלכלה ומנהל
סטודנטים להנדסת אנרגיה

משקיעים שמחפשים הזדמנויות חדשות
כל מי שהוא יזם בנפשו

המשתתפים הישראלים יציגו את הרעיונות שלהם, כולל מודל עסקי ויתחרו על כרטיס כניסה לגמר הבינלאומי
שייערך באדינבורו, סקוטלנד. 

הארוע יכלול הרצאה של אורן עזר, מנכ"ל חברת אלקטראון שגייסה לאחרונה 20 מיליון ש"ח. אורן יחלוק איתנו
את דרכו היזמית - איך הופכים רעיון לעסק מצליח. הקשיים וההצלחות שבדרך. 
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חברת ENERVIBE, חברת סטארטאפ עם טכנולוגיה פורצת דרך
בתחום קצירת האנרגיה הפועלת במסגרת החממה הטכנולוגית

Capital Nature מחפשת:

מהנדס אלקטרוניקה 
רקע: עדיפות למועמד עם רקע באנלוג. נסיון: 1-3 שנים )תנתן

הזדמנות למהנדסים מוכשרים ללא נסיון בפועל(. תאור העבודה:
השתתפות בתכנון ובנייה של מערכי ניסוי, פיתוח מעגלי בקרה, ותכנון

כרטיסים, ואפיון המערכת.

הנדסאי אלקטרוניקה
תאור התפקיד: אפיון ועריכת ניסויים ובדיקת רכיבים ומעגלים, כמו גם

ניהול מעבדת החברה בדרום הארץ.

איש/אשת שיווק 
עובד/ת במשרה מלאה לתפקיד שיווק ופיתוח עסקי הכולל בין השאר

ניתוח השווקים השונים והכנת מידע שיווקי.

כל המשרות דורשות שליטה בשפה האנגלית ומגורים בערבה
הדרומית. מיקום העבודה במרכז למחקר אנרגיה מתחדשת בערבה

)לצד משרדי אילת-אילות(

dan@enervibe.co :לפרטים

הזדמנות אחרונה למצוא משקיע

קיבלנו עשרות רבות של הגשות לתחרות EnergyVest שמתקיימת
במסגרת ארוע המשקיעים בכנס אילת-אילות ה-8. 

נשאר עוד שבוע בלבד להגשה! 

אם אתם סטארטאפ ישראלי בתחום האנרגיה המתחדשת זה המקום
בשבילכם להיות בו. 

www.EilatEilot.org | החברה לאנרגיה מתחדשת אילת-אילות ח.ל.צ
טל': info@eilateilot.org | 08-6371717 | ערבה דרומית, חבל אילות

info@eilateilot.org על ידי dafna.arava@gmail.com -הודעה זו נשלחה ל
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.SMSמערכת דיוור אלקטרוני ו PULSEEM נשלח באמצעות

info@eilateilot.org על ידי dafna.arava@gmail.com -הודעה זו נשלחה ל

על מנת להסיר עצמך מרשימת תפוצה זו לחץ כאן

.SMSמערכת דיוור אלקטרוני ו PULSEEM נשלח באמצעות

למידע נוסף

לפרטים נוספים
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