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תחילת התוכנית: 07/03/2021

תוכנית תתנהל בהתאם למדיניות של חברת נאיה טכנולוגיות ונאיה קולג'.
מסמך זה מרכז את עיקרי התוכנית. פרטים מפורטים יותר מופיעים בהסכם השמה.



אודות תוכנית
הכשרה והשמה

נאיה קולג' יוצאת בתוכנית

ההכשרה וההשמה, שמטרתה

לגייס עובדים לחברת נאיה

טכנולוגיות.  התוכנית תיתן

מענה לכ-200 משרות פתוחות

Big Data Developer לתפקיד

בחברת נאיה טכנולוגיות.

כללי
האתגר הגדול בתפקידי ה-Data והפיתוח

הוא העמידה בקצב של התפתחויות

טכנולוגיות המשתנות במהירות מסחררת.

שינויים בתפקידים שדורשים מהעובדים

,End-to-End לתת מענה לתהליכים

להצטיין בו זמנית גם בתחום הדאטה וגם

בתחום הפיתוח. כל זה תוך כדי הצורך

שהולך וגובר למומחים בתחומים אלה.

אנו עדים לכניסה של מפתחים לעולמות

הדאטה, שחייבים להיות מעורבים בבניה

Data וניהול תהליכי שינוע נתונים וכתיבת

 .Pipeline

ההכשרה שלנו נותנת מענה להמון

משרות פתוחות בתחום ומיועדת

למפתחים  שמעוניינים להשתדרג

ולהיכנס לעולמות הדאטה. 

יש לך הזדמנות לעבור הכשרה פרקטית

בכלים והטכנולוגיות הנדרשות לתפקיד

Big Data Developer, להצטיין במהלך

הלימודים ולהתקבל לתפקיד הנחשק,

המדורג כיום כמקצוע המתגמל והמבוקש

בתחום בשנת 2021.

?BIG DATA DEVELOPER למה

למה לבחור וללמוד
בנאיה קולג'?

המכללה היחידה שמכשירה

עובדים לתפקיד 

הכשרה והשמה בחברה

בינלאומית.

לימודים בקבוצה קטנה          

למידה היברידית (פרונטלית

ואונליין).

.Big Data Developer      

הרשמה בעיצומה
למחזור מרץ!



אודות תוכנית הכשרה והשמה

ניהול מקצועי
יבגני בוריסוב הינו יועץ בכיר ומנהל תחום פיתוח  Java ופיתוח

Big Data בנאיה טכנולוגיות. בעל נסיון של 20 שנים בתחום

פיתוח Java, מרצה בכיר בנאיה קולג’ לקורסים מתקדמים. יבגני

משתתף כמרצה בכנסים בינלאומיים בתחום פיתוח Java כגון:

Java Rock Star וזוכה תואר JEEConf, JavaDay, JPoint, Joker

!JavaOne בכנס הבינלאומי הגדול

למי מיועדת התוכנית:
מובטלים ו/או עובדים בחל"ת בעלי נסיון מוכח בתחום

הפיתוח בשפות OOP כגון Web, .Net, Java ועוד.

דרישות קדם מקצועיות:
OOP ידע ונסיון בשפות

יכולת לכתוב קוד פרוצדורלי

נסיון בעולמות הדאטה ושפת SQL ברמה בסיסית 

תנאי קבלה לתוכנית:
שליחת קו"ח

HR ראיון

מבחן באנגלית (קריאה, כתיבה ודיבור)

מבחן וראיון מקצועי

חתימה על הסכם התחייבות להשמה

מלגה:
עלות ההכשרה הינה 2,000 ש"ח לאחר מתן מלגה בגובה

90% מעלות הקורס הכוללת

מועמדים שזכאים למימון מדינה (משרד הקליטה, ביטוח

לאומי ומשרד העבודה) יזוכו בחלק יחסי בין עלות ההכשרה

לבין גובה המימון שאושר, כך שתשלום לנאיה לא יעלה על

2,000 ש"ח

מועמדים שקיבלו סירוב למימון המדינה - יש להציג

אסמכתא על כך

תנאי זכאות להשמה בסיום הקורס:
נוכחות מינימום 80%

מעבר כל המבחנים והפרוייקטים בציון 85 ומעלה



אודות נאיה קולג', חטיבת ההדרכה בנאיה טכנולוגיות

נאיה קולג' הינה המכללה היחידה בשוק הישראלי שמתמחה בהכשרות מקצועיות בתחום

 .Big Data Developer הדאטה. נאיה קולג' המציעה מסלול הכשרה בלעדי לתפקיד

נאיה קולג' הינה חטיבת ההדרכה בחברת נאיה טכנולוגיות, מבית EPAM הבינלאומית

www.epam.com. כחלק מחברה גלובאלית אנחנו מייצרים הזדמניות תעסוקה שונות

בתחומים מגוונים לבוגרים שלנו. המכללה נוסדה בשנת 2011 ומכשירה מדי שנה מאות

סטודנטים למקצועות הדאטה והפיתוח. נאיה פונה ללקוחות במגזרים שונים וביניהם:

פיננסי, בטחוני, הייטק, סטרטאפים, בריאות, מגזר הציבורי ועוד.

NAYA COLLEGE

EPAM

איפאם הינה חברת ה-Professional Services הגדולה בעולם. החברה מתמחה בביצוע

פרויקטי טרנספורמציה דיגיטלית ומספקת פתרונות פיתוח פלטפורמות דיגיטליות

לחברות המובילות בעולם, ביניהן גוגל, אקספדיה ו-UBS. החברה מונה מעל 40,000

עובדים ופועלת ב-30 מדינות בעולם. 

מדי שנה החברה זוכה בפרסים מובילים בתחומים מגוונים. בשנת 2019 ו-2020 נכללה

.Fortune החברה ברשימת ה-100 החברות הצומחות ביותר על פי מדד של


