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 חקלאות )מסחר, תעשייה, לקוחות 40-תיק של כ שמרכזכלכלן בכיר  -חטיבה עסקית-בנק הפועליםעד היום             – 2020

 תוך כדי איתור מפתח פעילות עסקיתיוזם ותפקידי אני  במסגרת, נדל"ן מניב, הייטק וקיבוצים(                       

 .   עסקאותאת הבוחן ומנתח  גםי הזדמנויות ומיצוי פוטנציאל כמו כן כחלק מאחריותי אנ             

  מגייס במנהלת אזור צפון וחיפה כחלק מתפקידי מנהלחטיבה קמעונאית -בנק הפועלים     2020 – 2019

 אני נדרש לנהל מו"מ עם לקוחות עסקיים קטנים ובינוניים, העמקת פעילות עם לקוחות    

 קיימים כמו כן קיימת לי סמכות אשראי לאישור עסקאות.   

  Middleרות רפרנט אשראי במטה האגף המסחרי המטפל בחב  חטיבה עסקית-בנק הפועלים     2019 – 2016

Market                                     עסקאות של חברות של הבנקאות בארץ כחלק מתפקידי אני נדרש לבחון ולנתח 

 משתתף בוועדת דירקטורים לעניין לקוחות בעלי עניין,  נדל"ן. מיזמי,  תעשייתיותסחריות/מ   

 עבודה שוטפת מול קרן בערבות מדינה.

ניתוח נתונים, ניהול תקציב האגף, -עבודת מטה בתחום המכירות חטיבה עסקית-הפועלים בנק 2016 - 2012

הנעת עובדים, ממשק עם גורמים בתוך הבנק ומחוצה לה, איפיון מערכות מכירה, קביעת יעדים 

 שנתיים, ביקורים בסניפים של הבנק ובקרה על תהליכי מכירה באגף.

מנהל שיווק במרכז עסקים ירושלים ומרכז עסקים נגב. במסגרת  חטיבה עסקית -בנק הפועלים  2012 - 2008

התפקיד נדרשתי לגייס לקוחות מסחריים, מתחום הנדל"ן, מסחר ותעשייה, העמקת פעילות עם 

אותם  יוליוויתלקוחות קיימים והעמקת תהליכי מכירה. מתוקף תפקידי איתרתי לקוחות פוטנציאלים, 

 במו"מ עד כניסתם לבנק.

נציגים כולל בכירים ,במסגרת התפקיד נדרשתי לעמוד  20-מנהל צוות  המונה כ - בזק בינלאומי   2008-2004

 ביעדים מאתגרים תוך מתן מענה מקצועי ואישי לנציגים ועבודה מול גורמים אחרים בחברה.

 

 ות בסניפים קמעונאיםקורס הכשרה לניהול בקמפוס הבנק הכולל השתלמוי -בנק הפועלים 2008

  , התמחות במימון ב"מכללה האקדמית נתניה".במנהל עסקיםאר ראשון תו  2004-2007

 בוגר ביה"ס "עמל", נהריה, בגרות מלאה.    1995-1998

 

 בחטיבת מילואים של צנחנים כלוחם ומפקד שירות מילואים פעיל              2002-עד  היום

 , שחרור בדרגת סמ"ר.202לוחם ומפקד בחטיבת הצנחנים, גדוד                   1998-2001

 

 חבר וועדת כספים הציבורית של מפעלי גרנות אגש"ח                        2021-מ

 יו"ר מנהלת בנייה בקיבוץ כפר גליקסון   2020-מ

 בקיבוץ כפר גליקסוןחבר וועד הנהלה    2019-מ

 יו"ר הנהגת הורים בבית ספר המשלב בין דתיים לחילונים.   2016-2018

   מתנדב בארגון השומר החדש בבנימינה.  2019 -2017

 עובדים. 2000-חבר וועד הנהלה ראשית בבנק פועלים המונה כ         2019 -2015

 מעורבות בקהילה ועוד

 שירות צבאי

 השכלה

 ניסיון תעסוקתי
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 שליטה בינונית –ספרדית  שליטה טובה מאד –אנגלית  שפת אם –עברית 
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