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 :תמצית

  ותכנון של מעגלים אנלוגיים ודיגיטליים אפיון,הגדרה  

  תואר ראשון(BSc )ות סימולצי  .שני תוארגם .  אלקטרוניקהבהנדסת חשמל ו HIGH SPEED BOARD : SPICE, HFSS 

 מעגלים המודפסיםוגם של הלוחות השל ובדיקת סופי , מודפסיםת למעגלים ועריכו סימולציה תכנון 

  ניסיון בעבודה עם ממשקי זיכרון מהירים(DRAM )ספקים חשמליים לתכנון   .וממשקי תקשורת מהירים(DC to DC). 

 שנים בפיתוח בתחום אנטנות  כמהניסיון מוכן של  בעלHIGH SPEED/RF מכני בכליו CAD  .עבודה עם דע ביMATLAB. 

  יכולת הגדרת ארכיטקטורת מערכתTop-Down design  : נסיון עםTop-Down design שרטוט שכולל Hierarchical 

 אינטרנטנמצות בשמידע דפי המכיל  גם ניסיון כולל כתיבה טכני באנגלית.  אנגלית שפת אם!  אנגלית ברמה גבוהה מאוד. 

 יכולת עבודה עצמאית ובצוות ויחסי אנוש , יכולת הובלה,אחריות וחריצות, יכולת לימוד עצמאית גבוהה, ראיה רחבה 
 

 : השכלה

 .ב"ארה, אוניברסיטת ניו מקסיקו, הנדסת חשמלב  MSEEתואר שני :3777 -3773

 .ב"ארה, ואוניברסיטת ניו מקסיק, בהנדסת חשמל  BSEEתואר ראשון :3772 -3773

 

 : תעסוקתיניסיון 

 קרית שמונהב יזצרכוחברת ,תוכנה ומכירות  :3/3036 – 30/3033

 ת לוכתיב טלפוןב ותכישור שכולל ושיבוק מכירות BLOG  בדרךEMAIL גםו SOCIAL MARKETING 

  לתמיכת-DATABASE  שכללMYSQL תמיכת וגם WORDPRESS  וגםGRANOT  

 

 .חיפה, Intelחברת , מרהוח מהנדס :3036/3 – 3330/03

  לוחותפיתוחCPU  ושימוש בכלי סימולציות קווי סריאליו HSPICE. 

  ניסיון בפיתוח מעגלים סריאליים בתדר גבוה תוך שימוש בפרוטוקולים שלSer/Des  

 ודה עם כלי ניסיון בעב  .תכנון חומרה בתדרים גבוהיםOrCAD 
 

 .מגדל העמק, Vishayחברת , High Speed/RFמהנדס    :3033/7- 2011

  פיתוחBOARDS הכוללים DSP   ושימוש בכלי סימולציות(SPICE,HFSS.) 

 ובדיקת סופי לוחות מעגלים המודפסים, עריכת למעגלים שמודפסים על הלוחות, סימולציה, תכנון 

 נות בפיתוח בתחום אנט השנשל  ניסיוןHIGH SPEED/RF מכני בכליו CAD מודפסים ותכנון מעגלי 

 נסיון כי מהנדס פיתוח ותכנון מעגלים אלקטרוניקה מודפסים 

 נסיון של שנה אחת עם תכנון במעגלי .  נסיון כי מהנדס של בדיקות ועבודת מעבדהHIGH SPEED/RF 

 ווישי טרנטבאתר האינ תונמפצש אינטרנטבשגיליוני המכיל מידע  של ניסיון כולל כתיבה טכני באנגלית. 

 ב אנטנותעיצבת של  עם נסיון מהנדס אחראי אנטנות רדיו-AUTOCAD  
 

 .אור עקיבא, מ"מהנדס פיתוח אלקטרוניקה חברת מפרולייט בע  :3030 -3007

  יםים סריאלימעגלעם  מרחוקוראייה מוצרי שליטה ל תכנון חומרה בתדרים גבוהיםופיתוח 

  צבאייםלגופים מכשירי אבטחה עבור , חולספקי כלוחות ו מערכות משובצותה ופיתוח הגדר ,עיצובאחראי על 

  הכוללים לוחותאפיון ותכנון של מעגלים אנלוגיים ודיגיטליים תוך שימת דגש על פיתוח ,הגדרהDSP / CPU, 

POWER SUPPLY , ושימוש בכלי סימולציותSPICE.  ספקים חשמליים לתכנוןDC to DC . 

 ובדיקת סופי לוחות מעגלים המודפסים, מודפסיםעריכת למעגלים וגם , סימולציה, תכנון ניסיון בפיתוח  

 תוכנת שימוש ב ALTIUM CAD  וSPICE והצבת הלוחות ובקרה ,לעיצוב 
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 2עמוד  –המשך 

 

 .ב"ארה, קליפורניה Cardinalחברת , מהנדס פיתוח     2009 :

  אחת החברותב לבניההשמש  עבור זכוכית משוריינת ומסננת קרני תאנלוגיתוכנה וחומרה  פיתוחאחראי 

 .ב"בארה ביותר הגדולותהמובילות ו

  הכוללים לוחותאפיון ותכנון של מעגלים אנלוגיים ודיגיטליים תוך שימת דגש על פיתוח ,הגדרהDSP 

POWER SUPPLY , ושימוש בכלי סימולציותSPICE . 

 הבנה מערכתית וניסיון עבודה עם אנשי תוכנה במהלך אינטגרציה. 

 ובדיקת סופי לוחות מעגלים המודפסים, עריכת למעגלים שמודפסים על הלוחות, מולציהסי, תכנון 

 נסיון פיתוח ותכנון מעגלים אלקטרוניקה מודפסים 

 ניסיון בתכנון ייצור מעגלים מודפסים חשמלי 
 

 .ב"ארה, ליפורניהק, Appleחברת , מהנדס פיתוח  :8300- 3300

 

 .ב"ארה, ניהקליפור, מנהל עסק לתיקון מחשבים :3006

 

 .ב"ארה, קליפורניה ,HPחברת , מהנדס פיתוח :3003- 3778

  טוריתניסיון בפיתוח מעגלים SERIAL  בתדר גבוה תוך שימוש בפרוטוקולים שלSer / Des 

 הבנה מערכתית וניסיון עבודה עם אנשי תוכנה במהלך אינטגרציה. 

  גיות הדפסהבנושאים טכנולופטנטים פיתוח ורישום מגוון 

 ה מערכתית וניסיון עבודה עם אנשי תוכנה במהלך אינטגרציההבנ. 

 הגדרת ארכיטקטורת מערכת  ניסיון עםTop-Down design  

 ניסיון מוכח ב- High Speed Digital/RF Analog Design 

  ניסיון בכתיבתVHDL  לרכיביFPGA / CPLD 

 וגם הכרות עם ציוד המעבדה, נסיון עם עבודת מעבדה. 

 

  :ומחשביםידע טכנולוגי 

 שליטה בציודי בדיקה :TDR, network analyzer, scope , digital volt meter ,spectrum analyzer. 

  בדיקות ועבודת מעבדה תהנדסבנסיון של שנתיים. 

 ובקרים ספקי כוח, ידע במנועים חשמליים. 

 DDR, Flash memory, 8, 16, 32 bit microcontrollers, UARTs, Ethernet controllers, PoE. 

 8051 Assembly, C/C++/Java/VB, Orcad/Capture, Cadence, Mentor Graphics. 

 

 בינונית -עברית , שפת אם -אנגלית   :שפות

 

 .המלצות יינתנו על פי דרישה* 

mailto:stephenelliott@cwnet.com

