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השכלה:
 :2010-2009תואר  MBAבמנהל עסקים ,אוניברסיטת חיפה.
 :2004-2001תואר  B.Techבהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון ,מכללת אורט בראודה כרמיאל -בהצטיינות.
לימודי תעודה וקורסים :קורס מנהלי קהילה ,רכזי פנסיה ,ניהול פרויקטים ,אפקט טיב – יעוץ ,קורס מובילי – LEAN
מצוינות תפעולית ,ניהול צוותי  ,HACCPקורס עורכי מבדקים פנימיים ,סדנאות פיתוח מנהלים.

ניסיון תעסוקתי:
-2013היום מנהל הקהילה בגזית
הובלת תהליכי שינוי בקיבוץ – תקציב ,תרבות.
יו"ר הנהלת הקהילה – ייזום דיונים וקבלת החלטות בתחומי הקהילה השונים .בניית תכניות עבודה.
ניהול ,הכנה וסקירת דו"חות ענפי הקהילה.
בקרה ופיקוח על מנהלי הענפים השונים.
ייזום תהליכים פנימיים וחיצוניים ואחריות לקבלת החלטות וביצוען.
בניית תהליכי עבודה עם מנהלים וחברים והוצאתם לפועל.
גורם מייצג מול ממשקי חוץ – רגולציה ,ספקים.
טיפול בנושאים משפטיים בתחומי הקהילה.
טיפול בנושא פרט ורווחה – ניהול שיחות ,קבלת החלטות והעברתם לגורמים רלוונטיים.
הובלת כל נושא התכנון והבנייה בקיבוץ.
 2013-2011אחראי קרקעות הקיבוץ -
הכרות עם התבע וחוזי הקרקעות השונים של גזית.
תקשורת שוטפת עם המנהל ,המועצה וגורמים נוספים על פי הצורך.
 2007-2008שותף פעיל בצוות שינוי אורחות החיים בגזית (הכרות מודל גזית) .כולל בנייה והובלת שינוי תקנונים( .בנים).
 :2013 -2003טכנולוג ומנהל איכות מחלבת תל יוסף ,תנובה( .ניהול כ  40 -עובדים)
חבר הנהלת המחלבה ושותף בכיר בקבלת החלטות ההנהלה וישומן.
ייזום והובלת תהליכי שינויי תרבותי במחלבה.
בניית תהליכי עבודה בשיתוף מנהלי הביניים ,הטמעתם ובקרה עליהם.
התנהלות בסביבה רבת ממשקים תוך זיהוי צרכים מערכתיים ובניית מענים תוך תאום בין הממשקים.
גורם המיצג את המחלבה מול ממשקי חוץ – רגולטור ,לקוחות,צרכנים וספקים.
אחריות ניהולית ומקצועית כוללת על המוצרים היוצאים מהמחלבה.
ניהול צוות האיכות ( 12איש) כצוות מוביל במטרה להנחיל במחלבה תפיסת איכות קפדנית.
עבודה תחת לחץ הדורשת תקשורת בינאישית גבוהה.

בניית תוכניות תלת שנתיות הכוללות מטרות ,יעדים ומדדי ביצוע.
מערכות בקרה ( - )MMIבניית תוכנית עבודה וניהול צוות היישום של תיעוד הבקרה.
אחריות על מערכת התקינה ועל ניהול בטיחות המוצר ( )HACCPהכוללת ניהול צוות בכל מחלקה וכתיבת
נהלים והוראות עבודה בהתאם לדרישות ה ISO -וה.HACCP -
שפות :עברית -שפת אם | אנגלית -רמה גבוהה | ספרדית -רמה גבוהה
מחשב :שליטה מלאה ב  ,SPSS ,Windows ,Office-תוכנות  ,ERPאינטרנט והכרת תוכנות איכות וניהול.
שירות צבאי :1998-1995 :שרות קרבי מלא בחטיבת הנח"ל כלוחם וסמל מחלקה.

