 – Ricardo Sassonריקרדו ששון
תואר שני במנהל עסקים .תואר ראשון בכלכלה
לריקרדו ניסיון בניהול יחידה עסקית בתחום מוצרי צריכה
הוא מנוסה בניהול תפעול :יצור במדינות במזרח הרחוק,
לוגיסטיקה,יבוא ויצוא ,ניהול מפיצים ואנשי מכירות
תימחור ובניית מודל מיסויי שמגדיל רווחים במידה משמעותית .
ריקרדו דובר עברית שוטפת ,אנגלית וספרדית מצוינות ופורטוגזית
שפת אם

 -David Halbwaxדוד הלבקס
תואר שני במשפטים .רישיון לעריכת דין בקנדה ובצרפת.
לדוד ניסיון ביעוץ משפטי עסקי לחברות בקנדה ,אפריקה
ואירופה .הוא מנוסה בהקמת פעילויות באפריקה.
עבד כמנהל חוזים בתעשייה האווירית הקנדית .הוא מנוסה
בניהול ספקים ,מו"מ מורכב ומשפט בין לאומי.
דובר אנגלית ברמת שפת אם ,צרפתית שפת אם ועברית טובה מאד.

-Caroline Hauserקרולין האוזר
תואר ראשון במנהל עסקים ,תואר שני בכלכלה.
מנהלת פרויקטים מנוסה ,עבדה כיועצת חיצונית בחברות ענק
דרך  Ernst & Youngובחברת נטפים.
עבדה מול לקוחות "האמריקות" כולל ארה"ב ,ניהלה תהליכי
הטמעה,בק אופיס ,מתודולוגיות ונהלים .
דוברת פורטוגזית שפת אם ,אנגלית ברמה גבוהה וספרדית
ועברית ברמה גבוהה.

– Anna Demydenkoאנה דמידנקו
תואר ראשון ושני בשפות ובאנגלית
לאנה  20שנות ניסיון בניהול אופרציה ,delivery ,שירות ותמיכת
לקוחות בחברות גלובליות (טויוטה ,סקודה).
מנוסה מאוד בניהול מו"מ מול ספקים מקומיים וגלובליים  ,איתור
ספקים חדשים  ,ניהול ועריכת חוזים  ,ניהול אנשי מכירות  ,ביצוע
אופטימיזציה של מכירות וניתוחי שוק  .בנוסף יש לה ניסיון בניהול
תפעול לוגיסטיקה וטיפול במסמכי יבוא .
דוברת אוקראינית ורוסית שפת אם  ,אנגלית כשפת אם  ,עברית
ברמה בסיסית

 -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

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

 -Janos Cahanaג'אנוס כהנא
תואר שני במנהל עסקים-אוניברסיטת פיניקס ארה"ב
עבד בחברות יעוץ בקנדה ,ארה"ב והונגריה עבור חברות ענק
בינלאומיות בתחום של שיפור תהליכי רכש ואופרציה.
מומחה בניהול תהליכי הטמעה של מתודולוגיות חדשות והובלת
חדשנות בתחום האופרציה.
MiniTab, MS Project, Excel, SAP, Salesforce, Mailbrain,
JIRA, SharePoint, Custom ERPs
אנגלית הונגרית שפת אם.

 – Talia Mayaטליה מאיה
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 גורמי ממשל וחברה מקומיים.
עבדה כמנהלת כנסים ואירועים ב  KENESישראל.
ספרדית ,אנגלית עברית – רמת שפת אם .צרפתית ,פורטוגזית
ואיטלקית ברמה טובה .

 – Erez Guilattארז גילת
תואר שני בגיאוגרפיה.
את עיקר הקריירה שלו עשה ב  HPכמומחה רכש ושרשרת
אספקה ,בעל ניסיון בינ"ל עשיר ,לרבות מגורים בארה"ב ובאירופה
מעוניין בתבתפקידים כמנהל רכש ושרשרת אספקה או מנהל
פרוייקטים
דובר אנגלית צרפתית ועברית ברמת שפת אם

 – Patrick Vaygueפטריק ויאג
תואר ראשון במנהל עסקים.
נסיון רב במכירות ,פיתוח עסקי ב וביצוע מהלכי רה -אירגון מעמיקים
שהביאו מספר עסקים מהפסדים לרווחיות גבוהה והצעות לרכישה
בהמשך.הוא בעל הבנה מעמיקה בקמעונאות ושווקים צרכנים
לפטריק ניסיון מעמיק ביעול תהליכי ייצור ותהליכי עבודה :
תיכנון נבון של תקצוב ,מימון ,אשראי,ומלאי.הוא ניהל שדרוג תקני
איכות של התעשייה ,הטמעת מערכות ERP
הוא מנוסה בשימוש בכלים :
 MS Office, ERP-Mercator .CRM-ZOHOאקסל .
דובר עברית מצויינת ,אנגלית טובה מאד וצרפתית שפת אם.

