-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
בעלת אנגלית שפת אם ועברית בסיסית

-Olivia Assalאוליביה אסל
תואר ראשון בעבודה סוציאלית
עבדה כמדריכה ב"גגון" מטעם עמותת לשובע .העמותה מספקת
מגורים ומזון לדרות רחוב .הדריכה קבוצה של מעל  20נשים רובן
דוברות עברית ורוסית .בצרפת עבדה עם נערים ונערות בסיכון ,
ילדים צעירים מתמודדי נפש ו/או ונכויות פיזיות ומבוגרים על
הספקטרום האוטיסטי.
במסגרת ההתמחות הנחתה סדנאות תעסוקה  ,קבוצות טיפוליות ,
שילבה נערים ונערות במסגרות של תרפיה בריפוי ואומנות ( היא
מחזיקה תעודת מרפאה באומנות ) ,אבחון ובבניית תכניות עבודה
טיפוליות .
כיום היא מחפשת משרה של ניהול פרוייקטים ,רכזת תחום
בעמותות.
צרפתית שפת אם  ,אנגלית ברמה טובה מאוד  ,מבינה עברית ברמה
טובה

 – 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.
אנרגיות ועברית אנגלית ברמת שפת אם

 – Yulia Kelmanיוליה קלמן
דוקטורנטית בגיאוגרפיה כלכלית-חברתית של ארה"ב .מחקרי
הגירה ,גיוון אתני-תרבותי ,פיתוח אורבני.
מעוניינת ליישם את הרקע הרחב שלה במשרה מחקרית או ניהולית
בצוות דינמי ויצירתי.
בעלת השכלה נוספת בהוראה ,חינוך בלתי פורמאלי וניהול פרויקטים
חברתיים .בעלת ניסיון בעבודה בארגונים חברתיים בתפקידים של
ניהול פרוייקטים מחקר וכתיבת תוכן
דוברת רוסית ,אנגלית ועברית ברמה גבוה

 – 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 ויזום 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 .

 – Shlomo PERARNAUDשלמה פרננד
תואר שני כמהנדס סביבה ותכנון ערים-הטכניון חיפה
תואר ראשון בהנדסה כללית ‒ אוניברסיטת טולוז
תואר שני בהנדסת בניין ,התמחות בתיכנון ערים ‒ ״בית הספר
הלאומי של הנדסה אזרחית של צרפת״
ראש צוות ביחידת פוליטיקת השיכון ,משרד הבינוי והשיכון של
צרפת ,מחוז פריז וסביבתה ‒ ניהל צוות של ארבעה אנשים ,יועץ
וסטטיסטיקאי במשרד הבינוי והשיכון של צרפת.
עברית וצרפתית ברמת שפת אם ,אנגלית שוטפת

 – Evan Chesirאוון צ'סיר
תואר שני במנהל עסקים הטכניון
ניסיון בשיווק ויח"צ בעבור חברות הייטק
אוון 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)ובפרויקטים
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

 – Marvin Benamuמרווין בן חמו
תואר ראשון במנהל עסקים ,התמחות בשיווק
נסיון כשנה כ  ,business analystבייעוץ עסקי וסיוע לעולים חדשים
מצרפת שמעוניינים לפתוח עסק בארץ .התנסה במחקר שוק,
במציאת קשרים עסקיים ,ביצירת שותפויות ובהכנת הפגישות
העסקיות .סייע גם במציאת נדלן מתאים לעסק.
דובר צרפתית כשפת אם ,אנגלית ברמה גבוהה מאד ועברית טובה.

 -Irina Konovalovאירינה קונולוב
תואר כמהנדסת תעשייה וניהול ותואר שני בתקשורת
באוקראינה הקימה 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 כל הפן השיווקי.
רוסית שפת אם ,אנגלית שוטפת,עברית טובה

- Philippe Pucheuפיליפ פושו
פיליפ סיים תואר שני במתמטיקה שימושית ותואר ראשון
בסטטיסטיקה
בצרפת היה מנהל בית חולים ובהמשך היה יועץ של שרת הבריאות
הצרפתית לנושא ניהול מערך בתי החולים בצרפת
בנוסף מנהל עד לאחרונה פרוייקט שיתוף פעולה בין צרפת לישראל
בנושא התמודדות בתי חולים עם התקפות טרור .
לפיליפ עברית מצויינת ,אנגלית וצרפתית.

