מרכז המחקר והפיתוח של מיקרוסופט מזמין אתכן סטודנטיות מצטיינות
ממדעי המחשב ,הנדסה להצטרף ל ,Women of Excellence -תוכנית המצוינות הנשית של Microsoft
על מנת להגיש מועמדות לתוכנית ,לחצי כאן.
לידיעתך ,מספר המקומות מוגבל

מה בתוכנית?

התוכנית תכלול  4מפגשים (מפגש אחד בחודש) במגוון נושאים :מיתוג אישי ברשתות חברתיות ,תיכנון וניהול קריירה,
הכנה לראיונות עבודה והרצאות טכנולוגיות.
במסגרת התוכנית תיפגשנה עם מנהלים/ות ,חוקרים/ות ומהנדסים/ות ממרכז הפיתוח של מיקרוסופט.
במהלך התוכנית ולאחריה תוזמנו לכנסים מקצועיים ותוכלו להיחשף ראשונות
להזדמנויות תעסוקה במיקרוסופט לסטודנטיות ובוגרות.

למי מיועדת התוכנית?

לסטודנטיות מצטיינות לתואר ראשון או שני ממדעי המחשב,
הנדסת תוכנה ,הנדסת מחשבים ,הנדסת חשמל והנדסת מערכות מידע.

מתי?

המפגש הראשון יתקיים ב 27.11 -בשעה 17:00
במרכז המחקר והפיתוח של מיקרוסופט בהרצליה
שאר המפגשים יתקיימו בתאריכים הבאים26.2 ,29.1 ,25.12 :
אורך כל מפגש הוא בין שעתיים לשלוש
פרטים נוספים על התוכנית ישלחו יחד עם אישור ההרשמה הסופי.

"התוכנית היתה מעשירה מאוד ונתנה כלים לפיתוח עצמי ולפיתוח קריירה .הזדמנות
מצויינת להיחשף לתכנים טכנולוגיים שונים ולקבל טיפים למציאת עבודה בעתיד .אני
ממליצה מאוד על התוכנית ומודה על ההזדמנות להשתתף בה"
(עדי גרזי ,סטודנטית בתוכנית )Women of Excellence
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