 – 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

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

– Anna Demydenkoאנה דמידנקו
תואר ראשון ושני בשפות ובאנגלית
לאנה  20שנות ניסיון בניהול אופרציה ,דליברי ,תמיכת 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

 – Déborah Amorדבורה אמור
תואר במשפטים
צעירה ,אנרגטית ,תקשורת בינאישית מצויינת .עשתה התמחות
קצרה במחלקה העסקית במשרד עו"ד בהבאת לקוחות אירופאים.
תשתלב מצויין במחלקות פיתוח עסקי עם היבטים משפטיים/חוזים
בסביבה בינלאומית ,בדגש על היכרות עם השפה והתרבות
הצרפתית/אירופאית.
צרפתית שפת אם ,אנגלית טובה

אילנית ג'ורנו –Ilanit Journo
בעלת תואר ראשון בשיווק  ,הסמכות מקצועיות בשיווק במדיה
חברתית
ניסיון 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.
-Tatiana Vereshaginטטיאנה ורשגין
תואר במדעי החברה ועיתונות .
ברוסיה עבדה בחברה שמייצגת מלונות יוקרה באירופה סיישל ועוד
– עסקו בקידום המלונות בשוק הרוסי מול עיתונאים וסוכנויות נסיעות
מקומיות .
העבודה שילבה נסיעות רבות למלונות – קידום מכירות אישי  ,ארגון
אירועים  ,נוכחות בתערוכות בתחום התיירות  ,משא ומתן מול
לקוחות חדשים  ,הרחבת הלקוחות  ,עבודה מול מגזינים בתחום
התיירות  ,מדיה חברתית .
Account manager-sales manager
בישראל עבדה בחברה שמעריכה אתרים עבור גוגל  ,הערכת
תוצאות של חיפוש בגוגל ,בדיקת תאימות לחיפוש של אנשים ואת
הדוחות שלחו לגוגל.
לאחר מכן עבדה בחדרי בריחה-עבדה מול הלקוחות ישירות  ,עבדה
מול השוק המוסדי בתפקיד זה.
רוסית שפת אם ,אנגלית מצויינת ,עברית רמת שיחה

 – 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.

- 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 .

 – Samuel Dreselסמואל דרסל
תואר ברפואה ותואר במנהל עסקים .
מנהל מכירות בכיר ,מנהל אופרציה.
ייצג חברות ישראליות בתחום מכשור הרפואי ומוצרי צריכה בכל
דרום אמריקה .

דובר ספרדית שפת אם ,אנגלית מצויינת ועברית טובה מאד.
- Benjamin Rimokhבנימין רימוק
סיים תואר ראשון ושני במשפטים וצבר מעט ניסיון בסטאז בבית
הדין הבינלאומי.
סיים עכשיו שירות צבאי של שנתיים בשריון
צבר ניסיון בתמיכת לקוחות וניהול מחסן ומעונין להמשיך בניהול
לקוחות.
מדבר עברית טובה ,צרפתית ספת אם ,אנגלית שוטפת

 – Haim Martinezחיים מרטינז
ניסיון בינלאומי בתפקידים בכירים עבור חברות גלובליות כמו
Procter & Gambleו - Coca-Cola,בין היתר .
עבד כמנהל שיווק-מכירות בינלאומי ,מנהל יחידה עסקית ,מנהל
פרויקטים לעיצוב חנויות עם נסיון במקסיקו ,אמריקה הלטינית
ובישראל .
מחפש הזדמנות חדשה כמנהל שיווק-מכירות או כמנהל
פרויקטים באמריקה הלטינית.
דובר אנגלית עברית וספרדית ברמת שפת אם

 -Alon Weisselbergאלון וויסלברג
תואר שני במנהל עסקים תואר ראשון בהנדסת חשמל
אלון הוא מנהל לקוחות גלובלי בכיר במוצרים מולטידיסציפלינרים .
במסגרת תפקידו עסק בניהול פרויקטים בעשרות מיליוני  $באירופה,
באמריקה ,באפריקה ,באסיה ובישראל .
דובר  :אנגלית ברמת שפת אם ,צרפתית וגרמנית ועברית שפת אם.

 – Dario Goldenbergדריו גולדנברג
תואר ראשון במנהל עסקים .
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

 – Patrick Vaygueפטריק ויאג
תואר ראשון במנהל עסקים מבריסל.
נסיון רב במכירות ,פיתוח עסקי ב וביצוע מהלכי רה -אירגון יסודיים
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 :
 Microsoft Office, ERP-Mercator .CRM-ZOHOאקסל .
דובר עברית מצויינת ,אנגלית טובה מאד וצרפתית שפת אם.

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

-Rafael Zveibilרפאל זבילי
תואר ראשון בתקשורת ותואר שני במנהל עסקים
התנסה בתחום של מעבדות רפואיות ,ובמסגרת הזו ניהל צוות
מכירות ,ועשה הרבה פיתוח עסקי ומכירות.
מחפש משרה במכירות או ניהול לקוחות בפורטוגוזית.
פורטוגזית שפת אם ,אנגלית שוטפת,עברית רמת שיחה.

-Alexandra Ivanovאלכסנדרה איבנוב
תואר כמהנדסת כימיה ותואר שני במנהל עסקים
עבדה בחברות בתחום ייבוא והפצה בתחום מוצרי אלקטרוניקה
ותקשורת ,כמנהל לקוחות גלובליים.
מביאה ראייה אסטרטגית וקשרים רבים בעולם ה  ITובחברות
אינטגרציה ברחבי העולם.

אנגלית ברמת שפת אם,רוסית שפת אם ,עברית טובה.
Andre Luiz Grinspan Schor
אנדרה לואיז גרינספן שור
תואר שני במנהל עסקים וניהול פרוייקטים
עבד בכמה חברות בעיקר בניהול פרוייקטים להטמעת מערכות
מידע ומערכות ארגוניות שונות בסקטורים שונים ובתעשיות מגוונות
מחפש תפקיד של תמיכת לקוחות ,ניהול הטמעה או ניהול לקוח
בארגון גלובלי .
מדבר פורטוגזית  -שפת אם ,עברית ואנגלית ברמת עבודה

 -Dan Cohenדן כהן
Master’s degree in Engineering, specialized in Industrial
Computer Science and Automatic
התחיל לעבוד כמהנדס תוכנה בסניף של חברה אמריקאית -
מקדנלד דאגלס ,פיתוח תוכנות לבנקים ,לחדרי מסחר ,מכיר היטב
תוכנות לעולם הכספים .
אחרי  5שנים בארגון עזב לחברה קטנה שם עבר לתפקידי תמיכת
לקוחות וניהול .לאחר שנרכשה החברה סמיט -הציעו לו לעבור לניו
יורק ושם במשך  3שנים ניהל את פיתוח התכנה .
התקדם והפך למנהל מוצר גלובלי ובהמשך הוביל בתפקיד בכיר
את מוצר הדגל של החברה.
דובר צרפתית שפת אם אנגלית מעולה ועברית

 – Peter Weiszפיטר וויס
תואר שני במנהל עסקים ומדעי המחשב בתואר משולב
עבד כמנהל הדרכה בחברה בשוויץ בתחום מוצרים רפואיים  ,עבד
שם כ  3-4שנים .
לאחר מכן החל לעבוד בחברה לתוספי מזון מטבח וקוסמטיקה–
כמנהל ייצוא ,פיתוח עסקי והדרכה של מפיצים וסוכנים במדינות
שונות -עבד בחברה כ  8שנים .
קיבל עם הזמן את הניהול על חברות הבת ברוסיה אסטוניה לטביה
פינלנד ולמעשה הפך להיות מנכל המדינות האלה ותוך  3שנים הביא
את החברות לאיזון .
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 .

 – 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

-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

 -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.

