-Selma Nachimסלמה נכים
תואר ראשון במנהל עסקים
לסלמה ניסיון במכירות ,הפצה וניהול אדמיניסטרטיבי.
היא מנוסה בניהול ספקים ,תמיכה במכירות ושירות לקוחות,
יש לה מיומנויות תקשורת מצוינות ותשומת לב לפרטים
סלמה דוברת אנגלית טובה ,פורטוגזית שפת אם ומעט עברית.

 -Irina Konovalovאירינה קונולוב
מהנדסת תעשייה וניהול ותואר שני בתקשורת
אירינה הקימה באוקראינה חברת הפקות משגשגת (בעיקר לפירסומות) ועבדה
עם חברות ענק .ניהלה את כל הפן הכלכלי/עסקי/פיננסי
כשעלתה לישראל עבדה כמפיקה במשך שנה ב"הישרדות".
בשנים האחרונות עבדה בחברת אופציות בינאריות שם התקדמה לניהול
פרויקטים ,תפעול וניהול בק אופיס ומחלקת שירות לקוחות.
רוסית שפת אם ,אנגלית שוטפת,עברית טובה

 – Agata Styczenאגאטה סטיזן
תואר שני בהיסטוריה .
לאגתה כ  10שנות ניסיון בעבודה ברשת בתי מלון ( הכוללת מלונות מסדר גודל
בינוני וגדול ) בתפקידי אדמניסטרציה ופיקוח.
היא מנוסה בתחום מתן שירות ,ארגון ניהול תפעול ופיקוח על צוות המונה מעל
 10עובדים  ,מתן הדרכות  ,עזרה בארגון כנסים
דוברת פולנית שפת אם  ,אנגלית ברמה גבוהה מאוד  ,עברית טובה מאוד
ברמת דיבור ( וגם יכולת לכתיבה )  ,דנית ברמה בינונית ורוסית בסיסית

 – Maria Zapolskiמריה זפולסקי
תואר ראשון במשפטים ותעודת מתורגמנית.
למריה קריירה ממוקדת בניהול אדמניסטרציה בארגונים גדולים כגון .MARS
מתאימה לניהול אדמניסטרציה ותמיכה בפעילויות הקשורות למחלקות
האופרציה והלוגיסטיקה
היא עסקה גם בתמיכה אדמיסטרטיבית במחלקת גיוס.
דוברת אנגלית ורוסית כשפת אם.

 -Evgeniya Matskulיבגניה מטסקול
תואר שני בכלכלה
הקימה חברה לאינטגרציית מערכות תקשורת ,ניהלה אתהפעילות
העסקית,אחראית על הרכש ,המפיצים והסוכנים וכל הצד השיווקי והמסחרי
בחברה .
צברה ניסיון בניהול רכש וניהול פרוייקטים גדולים בעולם  -מדגסקר ,צרפת ווסין
אנליזות וניתוח נתונים מורכבים בתחום רכש ואספקה.
אנגלית,רוסית ,אוקראינית-שוטף ,צרפתית –רמה טובה

 -Judith Abkinג׳ודית אבקין
ג׳ודית עורכת דין במקצועה ,סיימה לימודים גם בצרפת וגם בארה"ב והייתה
מתמחה ו.paralegal
עם העלייה מבקשת לעשות שינוי מקצועי ולעבוד בתפקיד אדמניסטרטיבי
בחברה גלובלית .מביאה יכולת למידה גבוהה.
צרפתית שפת אם,אנגלית מצויינת .

 – Raisa Poltavskayaראיסה פולטבסקאיה
תואר שני בביולוגיה ובכימיה.
התקבלה למסלול לדוקטורט בביולוגיה באוניברסיטה העברית .עשתה סטאז'
במכון ויצמן במסגרת "מסע".
בברית המועצות עסקה בניהול וריכוז אדמיניסטרטיבי  /מדעי של פרויקטים
בצמוד למנהל המסלול האקדמי בו למדה .במסגרת השינוי שעשתה עם עלייתה
לארץ לפני כשנה ,מעוניינת לבדוק אפשרות להשתלב בתעשייה בתחום מדעי
החיים (כימיה ,ביוכימיה ,ביולוגיה ,פרמצבטיקה ,בוטניקה ,חקלאות) .תוכל
להתאים לתפקידי מחקר כמו גם לריכוז פרויקטים מדעיים או מחקריים.
עדיפות לאזור ירושלים והסביבה.
שולטת ברוסית ויכולה לעבוד באנגלית  ,מדברת עברית.

Andre Luiz Grinspan Schor
תואר שני במנהל עסקים וניהול פרוייקטים
מנהל פרוייקטים להטמעת מערכות מידע ומערכות ארגוניות שונות בסקטורים
שונים ובתעשיות מגוונות
מחפש תפקיד של תמיכת לקוחות ,ניהול הטמעה או ניהול לקוח בארגון גלובלי .
מדבר פורטוגזית  -שפת אם ,עברית ואנגלית ברמת עבודה

-Sophia Millerסופיה מילר
תואר ראשון בהסטוריה מאוניברסיטת במינגהם ,אנגליה.
עבדה כשנה בחברת ייעוץ מול לקוחות שונים,בפתוח עסקי וארגון ארועים.
בנוסף עבדה בשגרירות ישראל באנגליה בניהול ערוצי התקשורת והאתרים
במדיה החברתית ,התנסתה בבניית מצגות ,ובארגון קמפיינים תקשורתיים,
לטובת תוכניות חינוך והסברה למען ישראל .כיום עובדת בניהול פרויקטים
ושותפויות עם מגוון ארגונים ,בניהול התקשורת הכתובה ובכתיבת בקשות לגיוס
כספים ,עבור ארגון  .NGOמעוניינת להתנסות באירגון עסקי בבק אופיס.
בעלת אנגלית שפת אם ועברית בסיסית

