 -Mikhail Kunitsynמיכאל קניסטין

תואר ראשון במתמטיקה ומדעי המחשב ותואר ראשון בניהול .
ניסיון בהקמת פעילויות או הרחבה של פעילויות קיימות בחברות
בתחום תשתיות טלפוניה ואינטרנט.
מנהל לקוחות טכנולוגיים בכיר עם הבנה עמוקה בטכנולוגיות.
מנוסה במכירות של מוצרים לשוק העסקי ולשוק הפרטי.
דובר אנגלית מצויינת ורוסית שפת אם.

 – Peter Weiszפיטר וויס
תואר שני במנהל עסקים ומדעי המחשב בתואר משולב
מנהל טריטוריה מנוסה .אחראי על ניהול על חברות בת ברוסיה
אסטוניה לטביה פינלנד ,הוביל את הפעילות מהפסד לאיזון כלכלי.
בתפקידו הקודם ניהל את הייצוא ,פיתוח עסקי והדרכה בתחום
הפארמה ,תוספי מזון וקוסמטיקה .ניהל מפיצים וסוכנים במדינות
שונות.
כשעלה לארץ פתח חברת סטרטאפ – איתורן למשקפיים
עובד כיום כפרילנסר למכון הייצוא בקשר לשיווק בגרמניה אוסטריה
ושוויץ  .לפיטר ניסיון מגוון בתחומי המכירות והפיתוח העסקי .
דובר גרמנית אנגלית עברית הונגרית .

 -Dan Cohenדן כהן
Master’s degree in Engineering, specialized in Industrial
Computer Science and Automatic
מנהל מוצר  ,מנהל פיתוח תוכנה .פיתוח עבור מוצרים לשוק הפיננסי
עסק ב פיתוח תוכנות לבנקים ולחדרי מסחר .הוא מנוסה בניהול
ותמיכה טכנית של לקוחות.
החל את הקריירה כמהנדס תוכנה בחברה בין לאומית הפועלת
בשוק הבטחוני -מקדנלד דאגלס,
דובר צרפתית שפת אם אנגלית מעולה ועברית

Andre Luiz Grinspan Schor
אנדרה לואיז גרינספן שור
תואר שני במנהל עסקים וניהול פרוייקטים
מנהל פרוייקטים להטמעת מערכות מידע ומערכות ארגוניות
שונות בסקטורים שונים ובתעשיות מגוונות
מנוסה בתמיכת לקוחות ,ניהול הטמעה וניהול לקוח בארגון גלובלי .
מדבר פורטוגזית  -שפת אם ,עברית ואנגלית ברמת עבודה

Eliahu Nigri
תואר שלישי בחדשנות ,תואר שני באינפורמטיקה  ,תואר ראשון
במערכות מידע
מנהל בכיר מנוסה בתחומים :פיתוח עסקי ,חדשנות ,ניהול מוצר,
ויועץ בנושאי חדשנות וטכנולוגיה .
מוביל פרויקטים טכנולוגיים שזכו במימון מסוכנויות ממשלתיות והפכו
למוצרים עטורי פרסים .
מנהל טכנולוגיה ושותף מייסד בשתי חברות סטארט-אפ .
מנוסה בהובלת צוותים רב-תחומיים .
דובר אנגלית מעולה ,ספרדית ופורטוגזית -שפת אם ולומד עברית

Andrii Kirmas
תואר שני במתמטיקה וקיברנטיקה
לאנדריי ניסיון של שנתיים בפיתוח תוכנה בשפותJavaScript, :
;HTML, TypeScript, PHP, MySQL, Python3, Haxe
עבד בעיקר בחברת אאוטסורסינג מול לקוחות אירופאיים באנגלית.
אנגלית מצויינת,רוסית שפת אם.

 -Yoni Steinbergיוני סטיינברג
 MBAשיווק ,אסטרטגיה עסקית ,התנהגות ארגונית
מאוניברסיטת  Carnegie Mellonבארה"ב
. Data Analytics MSהתמחות בניתוח נתונים ומערכות מידע .נבחר לתוכנית למצטיינים ב -AT&Tועבד  3שנים כמנהל מוצר בכמה
תפקידים .יוני שולט בכלים הבאים:
Python (data scrubbing), R (data visualizations, machine
learning), SQL (postgres, Oracle, mysql), Excel (risk
solver, forecasting, data tables), JIRA, Git, Github, basics:
ArcGIS, Stata, Tableau
אנגלית שפת אם ועברית מצוינת

 -Tanya Deyevטניה דייב
תואר שני במחשבים -התמחות במערכות מידע גאוגרפיות
בשנים האחרונות עסקה בפיתוח תוכנה למערכת גאופיזי שמנתחת
תנועות ססמיות של הקרקע .
היא כתבה ב  C/C++,ביצעה אופטימיזציה של האלגוריתמים
עיבוד אותות ועיבוד תמונה .
טניה דוברת עברית מצויינת  ,אנגלית טובה ורוסית שפת אם

 –Jerome Leonג'רום לאון
מנהל פרוייקטים טכנולוגיים ,-מנהל הדרכת לקוחות.
ניסיון בניהול פרוייקטים של הטמעת מערכות  -ITמומחה ל SAP
החל משלב ההגדרות והאפיון ,ניסוח הגדרות טכניות,כתיבת תכניות
בדיקה כולל אוטומציה ,ניהול אינטגרציה והטמעה
עבד מול לקוחות בכל אירופה  .מומחה למודול SD
דובר אנגלית מצויינת ,צרפתית שפת אם

 – Avraham Cenudiאברהם סנודי
תואר ראשון בהנדסת אלקטרוניקה
לאברהם ניסיון של  3שנים באבטחת איכות תכנה :ידנית  ,אוטומציה
 ,וריפיקציה .איש  QAהמנוסה בניתוח של הדרישות ומסמכי האפיון
לכתיבת מסמכי בדיקות( ,)STD,STPתכנון הבדיקות
הוא מנוסה בעבודה בכליםHP ALM,IBM Rational Clear :
Case,SQL - PL/SQL Oracle 11g,SOUP
Ul,Lınux,Selenium,,HP Load
Runner\Rational Performance
Tester,Weblogic,RTC,Jdbc,CSS,HTML
אנגלית טובה ,מתקדם בעברית וטורקית שפת אם.

 – Alper Seloniאלפר סלוני
תואר ראשון בכלכלה.
הנדסאי תוכנה.
החל את הקריירה בחברת  - BAANהתחיל כתוכניתן ,קודם לתפקיד
ר"צ ומנהל פרוייקטים -עבד על ישומים של פיננסים ולוגיסטיקה .עבד
הרבה ב  .SQL-הפיתוח במערכות . ERP
לאחר מכן בחברת  BISHכמתכנת . ABAP
עברית ותורכית שפת אם ,אנגלית רמת שיחה.

 – Celine Sevyסלין סבי
תואר שני במערכות מידע
מומחית  SAPמנוסה בניהול פרויקטים של  ERPבינלאומית ,ביצוע
אופטימיזציה של תהליכים עסקיים עבור כל המודולים של SAP,
ניהול צוות : off-shore,צוותי ייעוץ מקומים ,וצוותי עסקים  -בסביבה
מטריציונית וניהול ישיר .
כלים וסביבות עבודה & : ERP SAP – all modules, BW
BI4/BO, CRM, e-business , Visio, MS Project, Concur,
Coswin, StarLims, Generix EDI convertor, ITS Mobile,
LSMW, OSS
סלין דוברת צרפתית שפת אם ואנגלית מצויינת,עברית ברמת שיחה

 - Valérie Benilloucheולרי בנילוש
תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת דופין
מנתחת מערכות ומנהלת פרוייקטי מערכות מידע עם ניסיון רב
ויכולות גבוהות  .ניהלה פרוייקטים משלב ראשוני של אפיון ועד
ליישום מול ארגונים מגוונים.
 PeopleSoft (Oracle ERP): Finance suite General
Ledger (GL), Accounts Payable (AP), Asset
Management (AM), Purchase Order (PO),
Security, People Tools queries Version 8.8 to 9.2
SAP: Investment Management (IM), Accounting
(FI) and Management Control (CO) modules.



Management tools: Carat (consolidation tool),
Hyperion Essbase, Business Object, HP Quality
) ,Center 10.0, Qualiac (French Finance ERP



Office tools: Word, Excel, PowerPoint



אנגלית שוטפת ,עברית ברמת שיחה ,צרפתית שפת אם

 – Moshe Ayacheמשה אייש
תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת ניו יורק
מנהל פרויקטים בתחום הבנקאות ושוק ההון בדגש על פרויקטים
רגולטוריים בתחום ניהול סיכונים .היה אחראי להטמעה ויישום
מערכות פיננסיות בבנקים גדולים בינלאומיים באירופה .משלב ידע
רב בתחום הפיננסי ושליטה מצוינת בנושא מערכות מידע .בעל ניסיון
ניהולי ברמת ביניים ויכולת לעבוד מול גורמים רבים בתוך המסגרת
הארגונית ומחוצה לו ,להוביל פרויקט תוך עמידה ביעדי תקציב,
איכות ולוחות זמנים.
צרפתית ,אנגלית ,עברית -רמת שפת אם

 – Leo Tobiasליאו טוביאס
תואר ראשון במחשבים
מנהל  ITומנהל פרויקטים מנוסה ב :מערכות
(PMP),תשתיות , ERP, SaaS,שירות Desk, Datacenter
ותקשורת ,הבטחת תקני מידע אבטחה  ITIL.אחראי על הפקת
תוצרים איכותיים העולים על ציר הזמן ועל יעדי התקציב .מנוסה
בתכנון ובניהול פרויקטים של מיליוני דולרים ,המקשרים בין יעדים
עסקיים לבין פתרונות טכנולוגיים המשפרים את הפעילות העסקית.
דובר אנגלית ופורטוגזית .צרפתית וספרדית טובה .לומד עברית.

- Elisheva Guahnichאלישבע גואניץ'
תואר ראשון בהנדסת מערכות
לאלישבע ניסיון בפיתוח תוכנה וניהול פרויקטים בפיתוח :החל
מהגדרת דרישות משתמשים ומסמכי אפיון ועד לניהול הפרויקט,
הטמעה והדרכת לקוחות.
היא ניהלה פרויקטים של מערכות לגופים פיננסים וממשלתיים
לאלישבע ניסיון עדכני בכלים:
Python, JSON, SQL Server, DB2, MS Project, VBScript,
JavaScript, Oracle
דוברת ספרדית שפת אם ,אנגלית טובה ועברית.

-Benjamin Hayotבנימין חיות
תואר ראשון ושני במדעי המחשב עם התמחות ברשתות תקשורת.
לבנימין ניסיון בניהול פרויקטים באירופה ו  - Offshoreבהודו
ובפולין,
ניהול תקציבים בהיקף גדול ,פיתוח הטמעה של מערכות מידע
בארגונים וייעול שירותי הIT -
דובר צרפתית ואנגלית שוטפות ועברית בסיסית.

