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סימני התאוששות בשוק התוכנה
לוג-און ,בית תוכנה מהמובילים בארץ ,מגייס כ 100 -מהנדסי פיתוח
חברת לוג-און תוכנה ,המתמחה בפיתוח תוכנה ,הטמעת מוצרים ויישום פתרונות אינטגרציה,
צופה גידול משמעותי בהיקף פעילותה ומתכננת לגייס במהלך שנת  2005כ 100 -אנשי הייטק
במקצועות התוכנה השונים .הגידול בהיקפי הפעילות נובע מחתימה על הסכמים לפיתוח מוצרים
ופרויקטים ,והביקוש הרב לשירותי הפיתוח והייעוץ שמספקת החברה .לוג-און ממשיכה במגמת
הצמיחה של שנת  , 2004בה הרחיבה החברה את שורותיה וגייסה מעל  50עובדים חדשים,
המהווים תוספת של כ 30%-לכוח האדם בחברה.
"הצלחתנו בגיוסם של אנשים חדשים וטובים ללוג-און נובעת מעבודה שיטתית ורציפה הנעשית
במסירות ותוך רגישות לצורכי החברה ולכישורי המועמדים וציפיותיהם מהחברה" ,מציין יוסי
שגב ,מנכ"ל לוג-און.
לוג-און פועלת במגזרים שונים ,ביניהם :ההייטק ,הסטרט-אפ ,המגזר הארגוני והביטחוני
ומספקת שירותי פיתוח מוצרי תוכנה ,פרויקטים ,ויעוץ ללקוחותיה .החברה מפתחת מוצרים
ייחודיים ,ומשמשת כמשווקת בלעדית של מוצרים ופתרונות תוכנה של חברות מקומיות ובין-
לאומיות" .עבור מועמדים איכותיים ,זוהי הזדמנות להשתלב בחברה יציבה בתהליך צמיחה
הנהנת מהעניין שבכניסה לשווקים ותחומי פעילות חדשים" ,אומר שגב.
שאיפתו של צוות הגיוס בלוג-און היא להביא כוח אדם איכותי ונעשים מאמצים למצוא דרכים
להגדלת היקף הגיוס של כוח אדם איכותי ורלוונטי מאידך .עיקר הביקוש למועמדים לעבודה
בלוג-און הוא בתחומים בהם מתמחה החברה מזה שנים רבות ,כגון :פיתוח בסביבת
 ,Mainframeניהול מסדי נתונים וניתוח מערכות בשוק הארגוני ,וכן במקצועות בהם צברה לוג-
און ידע רב ויתרון מקצועי בשנים האחרונות כמו בטכנולוגיות ,C++ ,DotNet ,Java/J2ee
תקשורת ,סלולר ,אבטחת מידע ,שיפור ביצועים ועוד.
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אודות לוג-און :
חברת לוג-און תוכנה בע"מ ,שהוקמה בשנת  1983והמעסיקה כיום כ– 180מהנדסי תוכנה,
מתמחה באספקת פתרונות המותאמים לצורכי הלקוח ,עבור ארגונים וחברות היי-טק בארץ
ובעולם ושואפת להעניק ללקוחותיה פתרונות תוכנה כוללים במטרה לייעל תהליכי עבודה
ולהפחית את הוצאות הארגון.
החברה המתמחה בפלטפורמות  Windows ,UNIX ,IBM Mainframeו Linux -ובמתן פתרונות
משולבים מציעה פתרונות בתחומים מגוונים בהם :מערכות מידע ברשת האינטרנט ,פתרונות
תוכנה למערכות סלולריות ,פתרונות  CRMומוצרים נלווים ,פתרונות אינטגרציה והסבה ,ניהול
טבלאות קוד ארגוניות ,שיפור ביצועים של מסדי נתונים ,יעוץ בתכנון מערכי מחשוב ,תמיכה
בתשתיות תוכנה ועוד.
כחלק מהתמחותה זו ,משווקת לוג-און סל מוצרים מובילים לניהול תשתיות  ,ITאבטחת איכות
תוכנה ,שיפור ביצועים וזמינות ,ופתרונות לניהול נתונים .בין השאר מייצגת לוג-און באופן בלעדי
את החברות  Insoftהגרמנית KAISHA ,היפנית,ו Softbase -האמריקאית.
בקרב חברות ההיי-טק בולטת לוג-און כספקית מובילה של פיתוח מוצרים ורכיבי תוכנה תוך
ניצול הטכנולוגיות המתקדמות ביותר.
על לקוחות החברה נמנים ארגונים ממשלתיים ,מוסדות פיננסיים ויחידות בצה"ל ,וכן חברות היי-
טק כמו מרקורי ,ואקמאי ,חברות  Start Upרבות וארגונים רבים נוספים.
מידע נוסף ניתן למצוא באתר החברה:
www.log-on.com
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