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 רקע תעסוקתי

עקב מעברנו לאזור אילת בשל תפקידי הקצונה של אשתי , משרות חלקיות במהלך לימודים: כיום – 2009מרץ 

משרות . )נסיון קמעונאי כעובד דלפק בחנות נוחות; תרגומים אקדמיים; םפרסומייהפקות דיסקים . א"בחה

 (סטודנט

 

' אברון'. מרכז ודרום אזור -מכירותשיווק ומנהל : 'אברון מערכות חשמל מתוחכמות' :2009. פבר – 2005יוני 

 .טק-לתעשיית הייייחודי מתמחה בציוד 

; טיפוח קשרי לקוחות ושימורם; הרחבת תחומי פעילות החברה בקרב לקוחות חדשים וקיימים :תכולות תפקיד

ל "ל כולל ייצוג החברה בחו"קשר עם ספקי חו; כולל דיסק שיווקי ועדכונו השוטף הפקת חומר שווקי ופרסומי

 (משרה מלאה  ) .ביצוע רכש פנים ;ואירוח ספקים בארץ
 

 .מציעה שיעורים פרטיים e@Teacher. נציג מכירות טלפוניות: 'e@Teacher': 2005יולי  – 2004. נוב

יות לקוחות ושיבוץ מורים טיפול בפנ. ברשתו פנים-אלמכירת חבילות לימוד לשיעורים פרטיים פנים  :תכולות תפקיד

 ( נוספת -משרה חלקית. ) תיכון וולסטודנטים לתלמידי

 

  .בבורסה ליהלומים יהלומיםמדרגת ' .E.G.L'. נציג שירות לקוחות: 'ישראל .E.G.L': 2005מאי  – 2004מרץ 

ממלא מקום . ל"כולל טיפול בלקוחות חו, ואישי ללקוחות גדולים, נציג שירות לקוחות כללי :תכולות תפקיד

 (משרה מלאה . ) חריטה על יהלומים אחראית תחום
 

שניה במרכז -היא חנות ספרים יד' קדמת עדן'. ממליץ ומוכר: 'קדמת עדן'חנות הספרים : 2006. פבר – 2004. פבר

 .קהל לקוחות נאמן לאורך לשנים רבות א המתמחה בשירות אישי ושימור"ת

שימור קשרי לקוחות ; בסיס טעם זה-מתן המלצות על; דיבוב הלקוחות ולמידת טעמם הספרותי :תכולות תפקיד

 ( נוספת -משרה חלקית) . עבודות כלליות בחנות; מ חליפין"מו; ארוכי טווח

 

 (.בתנאי קבע' מיל -סרן)במפקדת זרוע היבשה  ד הדרכה וביקורת שלישות"רממ "מ: ל"צה : 2004.ינו – 2003. ספט

הרחבה לפי . מפקדת זרוע היבשההכפופות ליחידות ב אדם-חנושאי כבגורם מנחה ומכתיב מדיניות  :תכולות תפקיד

 (משרה מלאה )  .רות חיילי מילואיםעל עש ישיר פיקוד. דרישה
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. (הרחבה לפי דרישה)בתחומי סלולר וביטוח פרונטאליות  משרות מכירה ושיווק שתי : 2003. ספט – 1998. אוק

 (משרות סטודנט)
 

 .נציג שירות פרונטאלי: 'סלקום': 1999. ספט – 1998. אוק

-הובלת הטמעת מערכת ה; שירות לקוחות; מכירה ישירה של מכשירים סלולריים ואביזרים נלווים :תכולות תפקיד

CRM SAP  אופיס של מלאי צוות המכירות ב-אחריות על ניהול בק; בצוות המכירות-SAP ;מדריך צוות המכירות .

 (++ ה מלאה משר)
 

 שירות צבאי

 .ן"רס -דרגה נוכחית. שירות פעיל כראש צוות הדרכות וביקורות בשלישות זרוע היבשה -מילואים
 

 -ת שחרורדרג. הדרכה וביקורת בשלישות מפקדת זרוע היבשה ד"רמבתפקיד : 2004– 2003 -מילואים בתנאי קבע

 .סרן
 

עוזר ראש מדור הדרכה וביקורת שלישות במפקדת חילות  -תפקיד אחרון בסדיר. קצין שלישות :1998– 1994 -סדיר

 .סגן -דרגת שחרור מסדיר(. יום מפקדת זרוע היבשה כ) השדה 

 

 שפות

 .שפת אם -דיבור .שפת אם -כתיבה .שפת אם -קריאה :עברית

 .רהוט -דיבור .טוב מאד -כתיבה  .רהוט -קריאה :אנגלית

 

 סביבות עבודה ותוכנות

 ;שליטה מלאה באופיס : יישומים כללים

 CIMATRON, פריוריטי, SAP ,MAGIC :תוכנות מקצועיות

 ,SAP)ארגוניות  CRMבעל נסיון בניהול הטמעת תוכנות , מנוסה בחשיבה תכנותית: כישורי מחשב

(.פריוריטי

  

 

 כישורים אישיים

  .יחסי אנוש מצויינים; בעל דרישות גבוהות מעצמי; לומד מהר ולעומק ;בעל מוסר עבודה גבוה במיוחד

 

 זמינות לעבודה
 

  2013' החל מספט -מלאהמשרה. 

 המלצות ינתנו לפי דרישה. 
 

 

 

 

 

 

 

 ,לשירותך

 .איתי בבניק


