 – Jana Gontscharovaיאנה גונצ'רובה
בעלת תואר ראשון במנע"ס (התמחות ראשית כלכלה ,משנית חשבונאות).
עובדת מזה כשנתיים בחברת הייטק בתחום של ניהול לקוחות בשוק
הגרמני,חידוש חוזים וניהול דטה ,מעקב אחרי מדדי מכירות וניהול המידע
על הלקוח ב .CRM
לפני כן עבדה כשנתיים בגרמניה בחברת נדל"ן במחלקה הפיננסית כעוזרת
פיננסית ,בניהול ורכוז נתונים פיננסיים.
שולטת כשפת אם בגרמנית וברוסית ובאנגלית ברמה גבוהה .בעלת עברית
ברמה בסיסית.

 – Alain Amielאלן עמיאל
תואר שני במנהל עסקים.
מנהל כספים בג׳נרל אלקטריק בחטיבתה הכלכלה המסחרית
/שירותים פיננסיים .
מביא הבנה עמוקה ברגולציות בינלאומיות וניהול כספים בארגון
גלובלי .
מעוניין בתפקיד מוביל בתחום הבנקים ,חברות האשראי ,תעשיית
הפינטק ,קרנות השקעות ,יעוץ בכיר או בחברה גלובלית גדולה עם
מטה ישראלי
אנגלית צרפתית ברמת שפת אם ,עברית טובה

 – Elena Bedouchaאלנה בדוצ'ה
תואר שני בכספים ,תואר ראשון בניהול .
לאלנה ניסיון כאנליסטית אשראי בבנק  .היא ביצעה מחקרי שוק,
הערכות שווי והערכות סיכונים
בנוסף יש לה ניסיון בניהול משקיעים IR
ביצוע אנליזות פיננסיות והעברת מידע למשקיעים ,עדכון מאגרי
מידע .
אלנה דוברת צרפתית שפת אם ואנגלית טובה

 – Veronique Zbiliורוניק זבילי
תואר שני במנהל עסקים עם התמחות בפיננסים באוניברסיטה
בארה"ב ,ותואר שני בחשבות/ראיית חשבון בצרפת.
בארץ ,השלימה לימודים להנהלת חשבונות סוג ( .1+2למדה
הנהלת חשבונות בעברית במכללה למנהל) .בעלת ניסיון עשיר
בהנהלת חשבונות ,מאזנים וחשבות בחברות קמעונאות ותעשייה
ותוכל תוך זמן קצר לתרום הרבה יותר מאשר מטלות הנהלת
חשבונות בלבד.
שולטת באנגלית ובצרפתית ,עברית טובה המאפשרת השתלבות
בעבודה

 -Silvia Messer Bachסילביה מסר באך
תואר שני במנהל עסקים ( )SOFAER MBAתואר ראשון בכלכלה
לסילביה ניסיון פיננסי ועסקי משמעותי .היא מנוסה בניהול
משקיעים ,ניהול לקוחות אסטרטגים ,ביצוע של אנליזות פיננסיות
מורכבות בהשקעות ובהערכת חברות ומתן המלצות .
סלביה דוברת אנגלית ,צרפתית ועברית -מצויינות,ופורטוגזית שפת
אם

 -Jonathan Hacmounיונתן חכמון
תואר ראשון בכלכלה עם התמחות בשווקים פיננסיים בינלאומיים
תואר שני בכלכלה פיננסית מהבניתחומי ישראל
בצרפת עבד מספר חודשים בתפקידי אנליסט אשראי וניהול סיכונים
וכאנליסט המתמחה בניתוח מגמות בשוק האג"ח הארופאי .
דובר צרפתית שפת אם  ,עברית ברמה טובה מאוד  ,אנגלית טובה
וספרדית בסיסית.

 – Moshe Ayacheמשה אייש
תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת ניו יורק
בעל ניסיון עשיר כמנהל 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

–David Berrebiדויד ברבי
בוגר תואר ראשון ושני בניהול מסורבון עם התמחות בכלכלה
ופיננסים והסמכה מהרשות לניירות ערך של צרפת .
מנהל אופרציה כולל תפקידי ניהול  Middle Officeו -Back Office
בחברות גלובליות מובילות .מתמחה בתהליכי בקרה ודיווח .
מביא הבנה גבוהה של תהליכים מ -front to back ,יכולת גבוהה
לפתרון בעיות ושיפור תהליכים .
שפות :צרפתית שפת אם ,אנגלית ברמה גבוהה ועברית טובה

 – Maria Startsevaמריה סטרטסרבה
תואר כמהנדסת תעשייה וניהול
אנליסטית פיננסית 5 ,שנים עבדה כיועצת במחלקת שוקי הון
והשקעות ב KPMG-במוסקבה.
עבדה בצוותים בפרוייקטים בינלאומיים ועיקר ניסיונה בהערכות שווי,
מודלים פיננסיים ,מתודולוגיות ופרוצדורות חשבונאיות ופיננסיות.
חכמה ,מוכשרת ,חרוצה ויסודית .יכולה לתרום רבות לעבודה
מקצועית בצוות ייעוץ/ניתוח כלכלי ו/או אסטרטגי בחברת ייעוץ
בינלאומית.
מנוסה בשאילתות .EXCEL,VBA ,SQL
רוסית שפת אם ,אנגלית טובה ,עברית טובה

– Simon Caro Cohenסיימון קארו
תואר ראשון בכלכלה וראית חשבון
מנהל כספים מנוסה בעל מומחיות במערכות מחשוב ו IT
מומחיות רב תחומית במימון,ניתוח נתונים וקסטומיזציה של מערכות
מיחשוב
סימון דובר אנגלית מצויינת ,ספרדית שפת אם

Deborah Waxman
תואר שני במשפטים התמחות במיסוי בין לאומי
דבורה היא מומחית בתחום מיסוי בינלאומי,בעלת מעל מעל 6
שנות ניסיון בתחום המס .
היא מנוסה ב אופטימיזציית המס של שכר ,יישום מדיניות ניידות,
תכניות רכישת מניות לעובדים ומדיניות השוואת המס,הבטחת
תאימות עם חוקי מס וניהול משא ומתן עם רשויות המס .
דבורה דוברת אנגלית מצוינת ,צרפתית שפת אם ועברית טובה.

 – Eli Liebermanאלי ליברמן
בעל תואר שני במנהל עסקים ומומחיות בתחום הפיננסי ובניתוח
שווקים.
בעל ניסיון של כ 20 -שנה בתפקידי ניהול פיננסי ,מחקרי שוק
ואנליזה פיננסית  ,בבנקים מובילים ( )HSBCובמגוון תעשיות
בארה"ב (גז ,נדל"ן ,השקעות)
ניסיונו כולל פיתוח וניהול מוצרים פיננסיים חדשים ,הובלת מחקרי
חדירה לשוק ולפילוח לקוחות ,והובלת אסטרטגיות מבוססות
נתונים לשיפור יעילות תפעולית ,ROI ,החזר על ההשקעה ,חיבור
ושימור לקוחות.
שפות :דובר אנגלית שפת אם ועברית שוטפת.

 - patrick Amanouפטריק אמנו
תואר ראשון בכלכלה וניהול עסקים תואר שני בכספים .
פטריק הוא חשב ומנהל כספים מנוסה ,עבד בחברות גלובליות והיה
אחראי על כל הפעילויות הכספיות בהתאם לתקנים IFRS ,US
GAAP
ביצע ניתוח וניהול סיכונים ,ניהול תזרים מזומנים ,מיזוגים
ורכישות,אפיון והטמעת מערכת , ERPבקרה פנימית  KPIפיננסיים.
דובר עברית ואנגלית מצוינת וצרפתית שפת אם.

אהרון פרויליךAaron Frolich -
תואר ראשון בכלכלה ומימון .רשיון CFA
אהרון הוא מנהל השקעות מנוסה .הוא מנוסה בניהול תיקי השקעות
גדולים ,ניהול לקוחות ,גדולים -פרטיים ,עסקיים ומוסדיים.אהרון
הצליח להביא לרווחיות גדולה ולקוחות  ,הוא מנוסה בניתוח כלכלי ,
ניתוח סיכונים וצימצומם ושימוש בכלים שלBloomberg:
אהרון דובר אנגלית שפת אם ועברית טובה מאד.

אודרי סבג Audrey Sebag -
תואר שני בניהול ופיננסים
לאודרי יש  10שנות ניסיון כמנהלת פרוייקטים פיננסים עבור הבנק
ה  3-בגודלו בצרפת.
אודרי מחפשת תפקידים של ניהול לקוחות פיננסים.
דוברת צרפתית שפת אם ,אנגלית שוטפת ועברית בסיסית.

