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  2מתוך  1עמוד  

 

 תמצית כישורים ומיומנויות

 בישראל ובשוק הבינלאומי, תקשורת וההייטקה תחומיבבכיר  ישיווק/ ניהול עסקי ניסיון רב ב. 

 כולל ניהול עשרות עובדים, בתחום עסקיות יחידות וניהול של הקמה. 

  חברותולפרטיים לצרכנים חדשים ב בשיווק שירותים ומוצרים רניסיון. 

 עסקיים ספקים ושותפיםמגוון ניהול קשר עם ו סגירת הסכמים, מ"ניהול מו, פיתוח עסקי.  

 

 השכלה

  .סיום בהצטיינות -אוניברסיטת חיפה, (M.B.A)תואר שני במנהל עסקים  7991-7991

 .אנגליה, Readingאוניברסיטת , (L.L.B)תואר ראשון במשפטים  7997-7991

 

 

 תעסוקתיניסיון 
 

 שיווקפיתוח עסקי ול "סמנכ, earnmoreL :היום – 8002

 ל"לשוק הבינ, מחשב /יסלולר ןטלפועל גבי  לימוד שפות שירותיעוסקת ב חברהה

  

 לקידום מכירות ועסקי החברה, עסקיים אחריות על מכלול הפעילות השיווקית מול לקוחות ושותפים . 

 וביצועים עסקיים, ניתוח שימושים, ייזום מבצעים ופרסום. 

  פניה לשווקים חדשיםתוכניות שיווקיות להחדרת שירותים וכן בניית. 

 פיתוח עסקי במגוון ארצות וסגמנטים. 

 .8000מיליון לקוחות לחברה משנת  8אחריות ישירה להצטרפותם של  :הישג משמעותי

 

 

 .עסקית בתחום המדיהניהול יחידה , קומברס  8002-8002

 .שוק הגלובלילחברות מדיה בקו מוצרי תוכנה  קת בשירותיעוסהיחידה     

 

  (מרכז רווח עצמאי)הקמה מאפס וניהול של יחידה עסקית חדשה. 

 תמיכה שוטפת, השקה, מיצוב ,תמחור, מוצרניהול פיתוח ו, ויישומן ת עבודהוהגדרת אסטרטגיה ותוכני. 

 ניהול יחסי שותפים, וסגירת הסכמיםייזום , פיתוח עסקי. 

  תפעול וכספים ם שלהיבטיבצוות עובדים וכן ניהול  ניהול. 

 .שנים 3מיליון דולר תוך  00הקמת היחידה מאפס והבאתה לרווח של  :הישג משמעותי

 

 

 

 

 

 

 

 



 2מתוך  2עמוד 

 

 

 :תקשורת חברת פלאפון 0992-8002

 

  אגף השיווק   8000-8002

 

 ל השיווק"בכפיפות לסמנכ ל"בחו פלאפוןותוכן  ,שיווק צעיריםמנהל מחלקת      2002-2002

 

  פרויקטים ותפעול, תוכן, הול מוצרני, מכירות, שיווקבתחומי  עובדים  72 -כניהול.  

 ניהול תקציבי, אחריות ליעדים העסקיים; ויישומן ת העבודהוהאסטרטגיה ותוכני הגדרת. 

 מוצרים לצרכן הסופיהשיווק ומכירת , תמחור ;חדשיםמוצרים ושירותים חיי וניהול , פיתוח, ייזום. 

 םפרסו ,מ"קד, פ"שת, ווקמבצעי שי, ייזום וביצוע פעילויות פיתוח עסקי. 

 מגוונים וניהול מערכת היחסים עם שותפים עסקיים סגירת הסכמים.  

   

 .מחלקת מוצרים ושירותים מתקדמיםמוצר במנהל    2000 - 2002

 

 עורך דין - משפטי ץייעואגף   0992-0999

 

  רכש, שיווק ומכירות, פיתוח עסקי: מסחרית במגוון פעילויות של סלקום –ליווי ותמיכה משפטית ,

 .מ וסגירת מגוון רחב של עסקאות"הובלת מו .רגולציה, מערכות מידע, טכנולוגיות, כספים

   

 שפות

 .(בסיסית)צרפתית , (דיבור)ספרדית , (שפת אם)ברית ואנגלית ע

 

  שירות צבאי

 .דריך ולוחם בבית הספר ללוחמה בטרורמ

 

 מיומנויות מחשב   

 ERPמערכות , POWERPOINT, אקסל, וורד   

  


