
Job Description – Experienced Research and development  
 
Location: Yokneam high-tech park, Israel 
Scope:     Full time  
Reporting to: CTO 
 
Job Description: 
 
Sofwave Medical is looking to hire a research and development engineer, experienced 
in medical device development. 
 

• Taking part in research and development of features in the existing and future 
product  

• Leading specific R&D projects 

• Planning experiments and experimental systems, conducting experiments, 
data analysis and reporting 

• Data analysis of experimental data and operational data of the company 
products in the field 

• Validation support for the company products 

• Planning and leading preclinical experiments in animals and tissues in the 
laboratory 

 
requirements: 

• At least 3 years of working experience in the industry as a research and 
development engineer of medical devices  

• At least one year of experience working in the industry with electronic medical 
devices 

• Ability to do independent work, leading and pushing forward projects and tasks 
  
Advantage: 

• Immediate availability to start 

• Experience with systems in the field of aesthetics and/or skin treatments 

• Experience and knowledge in ultrasound technology 

• Good technical and mechanical abilities in building mechanical and/or 
electronic systems 

• Experience in within clinical and/or pre-clinical work 
  
Apply here 

 https://www.linkedin.com/jobs/view/3438906691/  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fjobs%2Fview%2F3438906691%2F&data=05%7C01%7Clilachl%40technion.ac.il%7Cfd675b8fa04846e4af5008dafc6cf15a%7Cf1502c4cee2e411c9715c855f6753b84%7C1%7C0%7C638099842215890174%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QRlTfXKOVmHO1qwsTp56mSJQNDYak06YHA%2BOvfbRpqI%3D&reserved=0


 מנוסה בפיתוח מכשור רפואי מחקר ופיתוח מהנדס -תיאור התפקיד 
 

 , ישראלםיוקנע: פארק ההייטק מיקום
 : משרה מלאההיקף

 CTO: דיווח ל
 

 .מהנדס מחקר ופיתוח, מנוסה בפיתוח מכשור רפואי מחפשת  Sofwave Medicalחברת
 

 :תיאור משרה

 יםעתידימוצרים מוצר הקיים והנטילת חלק במחקר ופיתוח של  •

 צוותים קטנים בנושאים מיוחדיםהובלת  •

 תכנון ניסויים ומערכות ניסויים, עריכת ניסויים, ניתוח נתונים ודיווח •

 תפעוליים של מוצרי החברה בשטחניתוח נתונים של נתוני ניסוי ונתונים  •

 למוצרי החברה ה בוולידציותתמיכ •

 קליניים בבעלי חיים ורקמות במעבדה-תכנון והובלת ניסויים פרה •
 

 :דרישות

 שנים לפחות בתעשייה כמהנדס מחקר ופיתוח של מכשור רפואי 3ניסיון של  •

 ניסיון של שנה לפחות בעבודה בתעשייה עם מכשור רפואי אלקטרוני •

 עבודה עצמאית, הובלה ודחיפה של פרויקטים ומשימותיכולת  •
  

 :יתרון

 זמינות מיידית להתחלה •

 ניסיון במערכות בתחום האסתטיקה ו/או טיפולי העור •

 ניסיון וידע בטכנולוגיית אולטרסאונד •

 יכולות טכניות ומכניות טובות בבניית מערכות מכניות ו/או אלקטרוניות •

 קלינית-פרהניסיון בעבודה קלינית ו/או  •
 

 -מועמדים מתאימים מוזמנים להגיש ק''ח כאן
 https://www.linkedin.com/jobs/view/3438906691/ 

 
 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fjobs%2Fview%2F3438906691%2F&data=05%7C01%7Clilachl%40technion.ac.il%7Cfd675b8fa04846e4af5008dafc6cf15a%7Cf1502c4cee2e411c9715c855f6753b84%7C1%7C0%7C638099842215890174%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QRlTfXKOVmHO1qwsTp56mSJQNDYak06YHA%2BOvfbRpqI%3D&reserved=0

