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 : מקצועי ןניסיועבודה ו

 
 יו"ר דירקטוריון גמל שריד, 2019עד מרץ  – 2017נובמבר שריד, ומ-דירקטור בגמל 2016מאי מ 
 
 יזום והובלת השוואת תנאי העסקה לחברים, ק. השתלמות    :מנהל מש"א בקיבוץ שריד – 2016מרץ  מ

 .ועוד הודזרה לחברים שנפלטו ממעגל העבשווי ארוחות, טיפול בנושאי פנסיה וע                      
 

 טולגל דגניה –מנהל מכירות ופיתוח עסקי )שת"פ( בשוק המקומי  – 2015אוקטובר  – 2015מ ינואר 
 

 רכז ו. תכנון של קיבוץ שריד ועד עכשיו – 2014מ ינואר 
 

 דלקו יבואנים, כלי עבודה  –איש מכירות לחברת החשמל ולמסחר בצפון  – 2014עד סוף  2011מ 
      MILWAUKEEו AEGחשמליים מתוצרת                                    

 

 

 

 .שריד -גמלמרצפת היצור ועד לסמנכ"ל שיווק ב ,2010סוף  עדו 1977מ 

 לחברת )תלות מוחלטת( הטכני כולוסיטונאי אחד שייצג אותנו מול המסחר עם ממצב בו החברה עבדה 

 עםעבודה מתחלקת לשתיים, השיווקית  פעילותהבארץ כאשר דינאמית מובילה בתחומה עצמאית  שיווק

  .ושרותקו  ברוח בדגש על מותג מסחרהועבודה עם  בדגש של עלות תועלת משתמשי קצה מקצועיים

 

 תי למספר תפקידי ניהול :יבמשך שנות עבודתי בחברה מונ

1993- 2010  

 אנשים אחראי לתוכנית 35מנהל צוות של  ., חבר בהנהלת החברהניהול השיווק והמכירות בשוק הישראלי

 ברזולוציה ודיווח חודשיים, פלחי שוק ולקוחות  העבודה השנתית והיעדים לפי קטגוריות

  .ש"ח 10,000,000בתרומה נטו של  ₪ 50,000,000 היקף מכירות של .לרווח וההפסד בשוק המקומיאחראי 

 השנים   כלוניהול קשר רציף עם הבעלים במשך   שותף בהקמת חברת בת , "מתחרה ידידותי" •

 הזמנות ומעקב אחר הספקתןקליטת , CRMמענה טלפוני,  רות לקוחתשהקמת תשתית של  •

 לקוחות פעילים עם כרטיס לקוח מסודר וערבות אישית 750 -פתיחת כ •

 הקמת מערך בקרת אשראי לקוחות ואיכות הגבייה תוך כדי קליטת הזמנה •

 מנהלי המכירות האזוריים הלקוחות והתווית קו שיווקי ברור שקוף והוגן מול  •

 ובלקוחות פוטנציאלים טכני ושרות שדה בבית הלקוח , ליווימערך תמיכה ה וניהול שלהקמ •

 פיתוח ומינוף קו מוצרים ייחודי ויצירת בידול איכותי, בטיחותי שיווקי •

  מחירונים מדריכים מקצועיים של קווי מוצר  הכנה של קטלוגים / •

 אחריות הדגל וכו העודות מוצרים, האריזות המעטפות תהכלל ל קו עיצובי בניה הובלה וניהול של •

 ניהול תהליך מיתוג החברה תוך מיקוד בנקודת החוזק ויצירת סלוגן אמין וקליט •

 מוצרים מבצעים ומידע שימושי נוסף 3,000הקמת אתר אינטרנט שכולל כ  •

 וימי הגבייה בפועל התרומה, הקמת מערך תגמול ייחודי לאנשי המכירות המתבסס על סכום המכירות •

 מהמוצרים בבוקר המחרת 90%פריטים להספקה ממלאי של  10,000כ מחסן מרכזי  ה וניהול שלהקמ •

 Lead time, תרומה, תחזית גידול מכירות, קוניםבראייה רחבה, מספר ההקמת מודל חידוש מלאי  •

 מערך לוגיסטי שנותן שרות יום יומי מקו נהרייה ועד באר שבע וניהול של הקמת  •
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 עם הסיטונאים והלקוחות המוסדיים קשרהניהול כולל  האשראי והגבייה ,המכירותוניהול מערך השיווק  •

 הובלת קמפיין טלוויזיה ראשוני וייחודי שמשלב בניית מותג עם מכירה בשת"פ עם לקוחות מובילים   •

 חדשים לתמיכה באסטרטגית הצמיחה של החברה קיימים ופיתוח פלחי שוקוהגדלה של פיתוח  •

 
 
 

  .חבר הנהלה ,משלוחיםהוכולל ניהול הלוגיסטיקה  שיווק חו"למנהל  1992 -1987

 

 איתור ובניית שווקים חדשים לחברה  •

 תכנון, הקמה והשתתפות בתערוכות מקצועיות  •

 הכנת מחירונים במטבעות השונים מו"מ מתמיד על מחירים ומחירונים חדשים  •

  ושיתופי פעולה עסקיים OEMאיתור, הקמה תפעולית וניהול פרויקטי  •

 ניהול הקשרים עם סוכנים בארץ ובחו"ל וניהול הקשר עם חברת הבת •

 
 

 הנהלה. מדווח למנכ"ל וחבר  יצור ותפ"י / תפעולמנהל  1987 -1980

 עובדים לעמידה ביעדי תפעול ומועדי הספקה 60, אחריות ישירה ל ניהול פעילות אתר היצור והעובדים •

 ומערכי הייצור תוך הכפלת שטח המפעל עובד עד היוםהכנת תשתית הזרימה מיקום המכונות  •

 , ותנועה לצורך יצירת פשטות וייעול היצור והלוגיסטיקה Lay-Out –תכנון וישום מערכי יצור  •

 הובלת שינוי ארגוני ומבני במפעלים ליחידה תפעולית אחת •
 

 :תלמויותהש

 לא רכשתי השכלה פורמאלית.
 בהתאם לאתגרים שקיבלתי על עצמי.ההתפתחות המקצועית שלי נעשתה 

 אך, במהלך הקריירה שלי יזמתי השתלמויות רבות לאנשי. בכולן השתתפתי באופן פעיל.
התעדכן במיטב החידושים בתחומים בהן הקפדתי לעבוד עם יועצים מהשורה הראשונה כדי ל

 עלתי.פ
 

 שעות( במרחב הכפרי מועצה אזורית עמק יזרעאל  72קורס גישור ) – 2017
 הקורס לרכזי פנסיה וביטחון סוציאלי בקיבוץ במרכז האקדמי רופין – 2016
 הקורס לניהול בכיר של המי"ל )במשך שנה( – 2011
  של המי"ל  הקורס הבכיר לניהול השיווק בעידן החדש - 2003

 
 פנורמה BIתוכנת ,  ( S- 400) חשב, גן תוכנות Excel ,WORD :  מחשב  מיומנויות

 שפת אם -עברית    שפות:

  .טובהדיבור וקריאה ברמת שפת אם, כתיבה ברמה  -אנגלית             

 

  1977מאי  – 1973נובמבר    שירות צבאי:

 שכם( 3)בה"ד בתחילת הדרך מדריך קשר בבית הספר לחי"ר 

 יעקב חיסדאיאל"מ תחת פיקודו של  (772בית הספר למפקדי כיתות )חט' מרבית הזמן כקצין קשר בהמשך 

 רס"ן , שחרור בדרגתסוף פקע"ר, שרות מילואים בגדוד חי"ר ובהמשך בחטיבה ובשחרור מהסדיר בדרגת סגן

  

 עפ"י צורך והמלצות יינתנ

  ,בברכה

 משה פקר 


