-Sophia Millerסופיה מילר
בעלת תואר ראשון בהסטוריה מאוניברסיטת במינגהם ,אנגליה.
עבדה כשנה בחברת ייעוץ בעבודה מול לקוחות שונים  ,בפתוח עסקי
ובארגון ארועים .כמו כן עבדה בשגרירות ישראל באנגליה כשנתיים
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 .NGO
מעוניינת להתנסות בניהול לקוחות באירגון עסקי ,תפקיד ג'וניור.
בעלת אנגלית שפת אם ועברית בסיסית

 – KATY SEBBANEקטי סבן
בוגרת תואר שני במנהל עסקים ,
בעלת ניסיון בניהול מחלקת מכירות ושיווק בחברת רנו הגלובלית
עסקה בכל תחומי השיווק BtoB and BtoC
מרקום קלאסי-השקת מוצרים חדשים  ,שירות  ,שיווק מקומי
ובינלאומי  ,פיתוח אסטרטגיה שיווקית ותכנון הפיתוח העסקי בצרפת
ובאירופה כולה ,עבודה מול מספר מדינות במקביל  ,הבנת הצרכים
המקומיים והתאמת המוצר לשוק המקומי
מומחית במיצוב והשקה של מוצרים חדשים
דוברת צרפתית אנגלית ברמת שפת אם ועברית ברמת שיחה

-Keren Krausקרן קראוס
בעלת תואר בעיצוב ופרסום FASHION INSTITUTE OF
TECHNOLOGY FASHION INSTITUTE OF NEW YORK
מעצבת אתרים  UI/UXמתחילה
צריכה הזדמנות כג'וניורית בעיצוב אתרים.
בת לישראלים ויודעת לדבר עברית ,אנגלית שפת אם

 – Noa Even-Zahavנעה אבן זהב
תואר ראשון בהיסטוריה ופוליטיקה מדרום אפריקה
נעה ישראלית שחיה בדרום אפריקה עלתה לארץ לאחר סיום תואר.
צברה ניסיון בתחומים שונים של כתיבת תוכן,עיתונאות
מחפשת תפקיד בכתיבה שיווקית.
עברית אנגלית ברמת שפת אם

 – Anna Aniolאנה אניאול
תואר שני בתקשורת ותרבויות
לאנה ניסיון רחב בתחום המדיה ,והתקשורת ב . PRINT
החלה את הקריירה כעיתונאית וכותבת תכנים קודמה לתפקיד
עורכת מדור ועורכת מחלקה :אחראית על כל התכנים הויזואלים
ותוכן שיווקי ועיצוב התכנים בעיתון .עבדה מול ספקים רבים,
והיתה בקשר הדוק עם מחלקות השיווק בחברות ו PR
דוברת אנגלית מעולה ,פולנית שפת אם ומתקדמת בעברית.

 – Dario Goldenbergדריו גולדנברג
תואר ראשון במנהל עסקים .
לדריו ניסיון בתמיכת לקוחות  ,הדרכת לקוחות ושיווק .הוא מנוסה
במתן פרזנטציות ,ניהול קמפיינים ברשתות חברתיות.
מנוסה בשימוש בכלים
CMS, Tableau, Asana, CMR, Salesforce, MS Office.
Graphics: Photoshop. Social Media
Platforms: Hootsuite, Tweetdeck.
אוהב טכנולוגיה ולומד בעצמו כלים חדשים .
דובר ספרדית שפת אם ואנגלית מעולה

 – Miriam Sangerמרים סאנגר
תואר ראשון בעיתונות
רוב השנים בברזיל היתה עצמאית בתחומים של תקשורת שיווקית ,
תקשורת תאגידית כתיבה עיתונאית  ,כתיבה עבור חברות,היתה לה
חברה בתחומים אלה במשך הרבה שנים .
מאז שהיא בארץ עסקה בתרגום אנגלית פורטוגזית בפרוייקטים
שונים.,
החוזקות שלה הינן כישורי כתיבה מצויינים יכולת להעביר מסרים
לכתוב וחשיבה שיווקית,עריכה ,תרגום ,כתיבה עיתונאית.
שפות :אנגלית ופורטוגזית ברמת שפת אם .עברית מצויינת.

 – Talia Mayaטליה מאיה
בעלת תואר ראשון ושני בחינוך ותואר שני במנהל ציבורי.
חיה ועבדה בארה"ב בארגונים חברתיים בינלאומיים בתחום החברה
והסביבה .יזמה וניהלה פרויקטים סביבתיים וחינוכיים ברחבי העולם
תוך התמקדות במדינות העולם השלישי.
צברה נסיון רב בתכנון ןייזום פרויקטים ,יישום  ,ניהול והוצאה לפועל
של פרויקטים רחבי תקציב ,תוך מעורבות מעשית בשטח .בעלת
יכולות ניהול צוותים בסביבה רב תרבותית  ,ניהול מעורב  ,תוך
עבודה מול גורמים מקומיים ברמות גורמי ממשל וחברה.
עבדה כמנהלת כנסים ואירועים ב  KENESישראל.
ספרדית ,אנגלית עברית – רמת שפת אם .צרפתית ,פורטוגזית
ואיטלקית ברמה טובה .

 – Vanesa Duekוונסה דואק
בעלת תואר שני במנע"ס עם התמחות בשיווק.
החלה את הקריירה שלה בתחום הפרסום ויחסי ציבור ,תקשורת
שיווקית של שוק מוצרי צריכה ,ובריאות עם מיקוד לשווקי אמריקה
הלטינית עקב הרקע שלה והשליטה בספרדית.
בהמשך התפתחה והתקדמה לניהול השיווק בחב ' G.Mעסקה
בניהול תוכן ומדיה ללקוחות במגזר הדרום אמריקאי ובהמשך
כיועצת מקצועית לחב' כגון טיים וורנר.
ונסה היא מנהלת שיווק ותוכן דיגיטלי בעלת נסיון מצטבר של כ-
 15שנים בפיתוח והטמעה של אסטרטגיות שיווקיות ,בעלת יכולת
ונסיון מוכח בתכנון וביצוע של קמפיינים שיווקיים בשוק הגלובאלי.
בעלת נסיון ניהולי של צוותים ומקצוענים בתחום השיווק והמדיה
הדיגיטלית.
אנגלית וספרדית רמת שפת אם .צרפתית שוטפת.

 - Carole Roubachקרול רובך
תואר ראשון בהיסטוריה תואר שני במדע המדינה .
ניסיון מצוין בניהול קהילה ותקשורת ברשתות חברתיות .
כיום היא עורכת מגזין עיצוב ב  printובדיגיטל
מנהלת את הספקים וההתקשרויות של המגזין ,
ועורכת את התכנים
קרול דוברת אנגלית טובה מאד וצרפתית שפת אם.

 – Emanuelle Massiahעמנואל משיח
תואר שני במשפטים .
לעמנואל ניסיון בביצוע פרויקטים שיווקים בחברת פרסום וארגון
וניהול כנסים  ,תערוכות ואירועים
היא מנוסה בפרסום ב , social mediaהכנת חומרים שיווקים,
ביצוע סקרי שוק ,ניהול ספקים וניהול לקוחות .
דוברת צרפתית שפת אם ואנגלית מצוינת.

- Samantha Rubinsztejnסמנתה רובינשטיין
תואר שני מלונדון בביטחון לאומי .
עבדה כמנהלת פרויקטים בצרפת בסטארטאפ בתעשיה הבטחונית,
שנתיים עבודה כמנהלת לקוחות בחברת יעוץ בצרפת  ,ו 3 -שנים
כמנהלת לקוחות בכירה בחברת פרסום  On-Lineבישראל .
בתפקידים הללו התנסתה באיתור לקוחות למוצרים של Data
 Securityבפיתוח עסקי -איתור לקוחות פוטנציאליים ,סגירת
עסקאות  ,גיוס וניהול יועצים ומהנדסים ותפעול שוטף; ניהול
פורטפוליו של לקוחות המפרסמים במובייל וברשת ,אחריות על
קמפיינים ואופטימיזציה שלהם.
שפות :שפת אם -צרפתית ,אנגלית ברמה גבוהה ועברית בינונית .

Agata Shteinberg
תואר ראשון בתיירות ונופש מאוניברסיטה בפולין  ,ולאחרונה סיימה
קורס בשיווק דיגיטלי .
ב  3 -השנים האחרונות עבדה  CHECKPOINTוהוכיחה כשרון
והצלחה בבניית יחסים מבוססי אמון לטווח ארוך ובמתן שירות
איכותי לקוחות החברה .
כעת מחפשת תפקידים בעולם ה – .Digital Marketing
שולטת ב -פולנית אנגלית ועברית.

 - Dafna Beltchiדפנה בלצ׳י
תואר ראשון בפרסום ותקשורת
עלתה לארץ לפני כשמונה שנים ובשנים אחרונות עבדה בגיתם
כמנהלת טראפיק .
עבדה ככמנהלת שיווק ופרסום בחברה בבואנוס איירס .
מומחית בתחום השיווק הדיגיטלי ושיווק ברשתות חברתיות,
תקשורת שיווקית .
כישורים גבוהים בגרפיקה Photoshop, Illustrator
מדברת עברית ואנגלית שוטפת ושפת האם ספרדית.

 – Evan Chesirאוון צ'סיר
תואר שני במנהל עסקים הטכניון
ניסיון בשיווק ויח"צ בעבור חברות הייטק
הוא מנוסה באנליזה ומודיעין עסקי,הגברת חשיפה ו web
 marketingברשתות חברתיות ,פיתוח עסקי וייצוג החברה
ופרזנטציות בכנסים
דובר אנגלית שפת אם ועברית ומצויינת

 -Jonathan Heubergerג'ונתן הויברגר
ניסיון כעורך דין במשפט בינלאומי (גרמניה/אנגליה)ו
בפרויקטים ממשלתיים/ציבוריים/קהילתיים .מתאים לתפקידים
בעמותות ,ארגונים יהודיים וגופים ממשלתיים או חברות עסקיות
גדולות המעוניינות בקשרי חוץ /כתיבה /תקשורת /אגודות ידידים
וכדומה ,ובפרט כאלה שינצלו גם את הרקע המשפטי והאקדמי שלו
שולט בעברית ,אנגלית וגרמנית כשפות אם ובעל ידע בצרפתית

אילנית ג'ורנו –Ilanit Journo
בעלת תואר ראשון בשיווק  ,הסמכות מקצועיות בשיווק במדיה
חברתית
וניסיון רב בתפקידי שיווק ומכירות  ,מחקר שיווקי וכתיבת תוכן ,
 , B2B, SEOושיווק במדיה חברתית במגוון תחומים בקנדה
(חינוך ,תשתיות ,אופנה ,מוצרי צריכה ועוד).
אשת מכירות אנרגטית ונמרצת ,בעלת מיומנויות בינאישיות
ותקשורתיות גבוהות  ,מכוונות גבוהה ללקוח  ,יכולת מוכחת לעמידה
ביעדים והשגת תוצאות.
שפות :שפת אם -אנגלית וצרפתית ,עברית וספרדית ברמה שוטפת.

 – Agata Styczenאגאטה סטיזן
תואר שני בהיסטוריה .
לאגתה כמעט  10שנות ניסיון בעבודה ברשת בתי מלון ( הכוללת
מלונות מסדר גודל בינוני וגדול ) בתפקידי אדמניסטרציה ופיקוח
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

 – Krymsky Mariaמריה קרימסקי
תואר שלישי בבלשנות
למריה ניסיון מעמיק ורחב בתחום השיווק של מוצרי צריכה
כמנהלת בקוקה קולה היא ניהלה את כל פעילות המותג
באולימפיאדת החורף ברוסיה(סוצ'י) ובקנדה -החל מיצירת האימאג'
 ,עיצוב ביגוד  ,וכל הפירסומות והחומרים השיווקים הנילווים
במסגרת תפקידה היתה אחראית גם על כל תהליכי הייצור בסין
והשילוח של המדים ושאר החומרים לאתרי האולימפיאדה
לאחר כ  8שנים עברה לנהל את מותג הטבק הפופולרי ביותר
ברוסיה .
דוברת אנגלית מצוינת,רוסית שפת אם ,עברית טובה

 -Celia SUISSAסליה סוויסה
תואר שני בניהול ופיתוח עסקי תואר ראשון בניהול
לסליה ניסיון בביצוע של פרויקטים שיווקיים :כתיבה של חומרים
שיווקיים ,התאמת אפליקציה לצרפתית ויצירת מאגר נתוני לקוחות,
תקשורת שיווקית יצירת קמפיינים  ,ארגון אירועים והשקה של
מוצרים -חדשים .פיתוח עסקי יצירת לידים ושיתופי פעולה .
יש לה ניסיון בניהול הצד המסחרי של מותגים קשר עם
ספקים,הדרכות וביצוע קמפיינים וכן בשיווק של המותגים יצירת
קמפיינים -בווידאו ובפרינט ,עבודה עם משרדי פרסום וקשר עם
רגולטורים.
דוברת צרפתית שפת אם ואנגלית מצוינת.

