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 טקול קורא להתנסות מעשית תשע" –"עסקים באסיה" 

החוג ללימודי אסיה מציע לסטודנטים של התכנית "עסקים באסיה" המסיימים שנה ב' להגיש את מועמדותם 

 . המפורטים להלןבארגונים  ,בשנה"ל הבאהלהתנסות מעשית 

 ,מדורגות העדפות שתי צוינותבו מ הצהרת כוונות : יש להגיש למזכירות החוג מכתבהגשת מועמדות

 . שמות של שני ממליצים ופרטי קשרנימוקים לגבי הבחירה בארגונים אלה, 

 פתוחה לסטודנטים שנכחו במפגש הכנה. מועמדותהגשת 

 

 8201 יוליב 92מועד אחרון להגשת בקשות: 

 דרישות מיקום הארגון משך התנסות ארגון

 BDOשנג 

 קישור חברות ישראליות וסיניות

עריכת מחקרים התפקיד כולל 

וניתוחים פיננסיים, השתתפות 

 בסמינרים טכנולוגיים

יש החזר נסיעות. אין הכרח לידיעת  ת"א סמסטר אחד

סינית, אך חשוב רקע עסקי והבנה 

 פיננסית

XMG (Xiamen Group)  

תיווך בין חברות ישראליות 

לחברות סיניות והשקעה בחברות 

אפ ישראליות בתחומים -סטארט

 המתאימים לשוק האסייתי

 קיבוץ בית אלפא שני סמסטרים

 ניתן לעבוד מהבית

ט ייטול חלק באחד הפרויקטים הסטודנ

מחקר,  –שמתבצעים בארץ מול סין 

בניית מודל עסקי, עבודה מול רשויות, 

 ועוד.

 סמוראי

 קרן השקעות מול השוק היפני

 

 ת"א סמסטר אחד

מפגש במשרדים 

פעמיים בשבוע. 

תתאפשר עבודה 

 מהבית 

התמקדות בעריכת מחקרים. דרישות: 

, יפנית יוזמה, אנגלית ברמה גבוהה

יתרון. יש להביא מחשב נייד אישי בו 

מותקן אופיס )הקרן אינה מספקת 

 מחשב לעבודה(.

 אסיה -לשכת המסחר ישראל

נטילת חלק במכלול פעילויות 

הלשכה: שיווק, חקר שוק, ארגון 

 כנסים

 ת"א שני סמסטרים

אפשרות לעבודה 

 מהבית

 

 רשת מלונות דן 

 שיווק, מכירות לאסיה )סין(

נדרשת רמה גבוהה של ידע בסינית  ת"א סמסטר אחד

וסטודנטים שעברו תקופת לימודים 



 

 

 

 

 בסין

רגומים ותיירות עסקית טאו ת
 מסין 

 תרגום וליווי קבוצות תיירים 

 ת"א שני סמסטרים

לכל  1מתמחה 

השנה. עבודה 

שעות  8מהבית 

בשבוע )שעתיים 

פעמים  4ביום 

 בשבוע(

סינית טובה )עדיפות לסטודנט שהיה 

בסמסטר בסין וחזר(, יוכל להצטרף 

למשלחות סיניות ופעם בחודש 

 לישיבות צוות.

Ij-do   
פוי שוק וסקרי שוק עבור מי

. התנסחויות ביפנית לקוחות
 ללקוחות ביפן

נדרשת  –הרצליה  שני סמסטרים

הגעה למשרד אחת 

 לכמה שבועות

 נדרשת בקיאות בשפה יפנית

A&G Partners  

סקירות שוק וקידום חברות 
 ישראליות מול השוק ההודי

נדרשת  –רמת גן  שני סמסטרים

הגעה למשרד אחת 

 לשבועיים

רשת אנגלית ברמה טובה, יכולת נד

התנסחות טובה בעברית ובאנגלית. 

בנוסף, הסטודנט יידרש להגיע לכנסים 

ומפגשים שונים עם גורמים מהשוק 

 הישראלי וההודי.

לשכת המסחר ואגודת הידידות 
 יפן -ישראל

אחריות על עדכון , כתיבת תוכן
האתר, הפצת מסרים שיווקים 
וניוזלטר, הפקה וייזום אירועי 

 מנותתרבות, שפה, א

נדרשת  – "את שני סמסטרים

הגעה למשרד אחת 

 לשבוע

 רקע בלימודי יפן

 ישראל ייעוץ ופיתוח עסקי -יפן

 , איתור פרויקטיםמחקרי שוק
סמסטר/שני 

 סמסטרים

עבודה  – חיפה

מהבית + פגישות 

 עבודה

המעוניינים  היוזמ/ית בעלי סטודנט 

רקע  . נדרשעסקיפיתוח להתנסות ב

  יתרון. –ידיעת השפה בתחום יפן. 


