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 ניסיון מקצועי

החברה לאוטומציה ,  חטיבת שירות לקוחות–מנהלת פרויקטים  כיום      - 11/2011

 אחריות לניהול וקידום הפרויקטים ליישום מכרזים במערכות החברה 

 ניהול מטריציוני של עובדים בחטיבה להשגת מטרות הפרויקט 

 הטמעת מערכות, הדרכת משתמשים, איפיון ופיתוח- מעקב אחר יישום מרכיבי הפרוייקט 

 ניהול פגישות שוטפות עם בעלי תפקידים שונים ברשויות - ניהול קשר רציף מול לקוחות החברה

החברה לאוטומציה , חטיבת שירות לקוחות– רכזת הדרכה וידע    06-11/2011

 בניית תוכניות קליטה לעובדים חדשים 

 לחיזוק הידע המקצועי של העובדיםת הדרכהואיתור ומיפוי צרכי הדרכה ובניית תוכני  

 העברת מסרים - מיומנויות הדרכה והטמעה , שירותמיומנויות , חניכה ומשוב: הנחיית סדנאות בנושאים

 ועמידה מול קהל

 עזרי הדרכה בהתאם לצרכי המדריכים והלקוחות, מצגות, בניית מערכי הדרכה 

  ומתן משוב לתומכים במרכז התמיכה אודות איכות השירותלאיתור פערי ידע הקשבות 

  וטיובואיסוף ידע , מיפוי– אחריות על פרויקט ניהול הידע בחטיבת שירות לקוחות 

  Orgnx- חברת יעוץ ארגוני – אחראית גיוס עובדים  2009 – 2011

 הינה חברת בוטיק לייעוץ ארגוני Orgnx  חברת

   ביצוע ראיונות טלפונים למשרות בתחום ההיי טק והתוכן באינטרנט  ומיון קורות חיים

 www.ofim.co.il  לייעוץ ופיתוח ארגוני" אפייה ארגונית"חברת – בעלים ומנחה ראשית  2007 – 2011

פיתוח ארגוני באמצעות סדנאות בישול ואפייה ייעוץ ועוסקת ב" אפייה ארגונית"חברת 

 מיומנויות רכות צוותי עבודה לצורכי הארגון השונים בתחומי ולמנהלים לת סדנאות נחיי והפיתוח, הבניי

  תקשורת בינאישית ועוד, קבלת החלטות, ניהול קונפליקטים, סגנונות ניהול: כמו

 בנק לאומי ,בנק הפועלים: בין לקוחותי.  משתתפים80-ניהול ותפעול לוגיסטי של סדנאות של עד ל 

חברת מדנס לביטוח ורד בינת , חברת הפניקס, משרד ראש הממשלה, ק פוינט'חברת צ, למשכנתאות

 נכסים

 www.lametayel.com  אתר למטייל ברשת – פרוייקטיםניהול  2001 - 2006

  אתר למטייל הינו פורטל הטיולים הגדול ביותר בישראל   

 ל החברה "עבודה בכפיפות למנכ

 צ "משרדי פרסום עיתונאים ויח, משרד החוץ, שגרירויות- ל"ניהול פרויקטים מול אנשי קשר בארץ ובחו

 שבוצעו באתרשינויים אסטרטגיים ייזום ושותפות מלאה ל 

  תוכניות עבודה  כולל בניית התוכן באתרעורכי ניהול צוות

 והכשרת עובדים חדשים בצוות ה קליט,גיוס 

 השכלה

2010 – 2009 

2005 

2004 - 2000 

  אוניברסיטת בר אילן – ייעוץ ארגוני - לימודי תעודה 

  האוניברסיטה הפתוחה- לימודי הנחיית קבוצות 

  ו(בהצטיינות)תואר ראשון בבלשנות -BA כללי במדעי הרוח מטעם אוניברסיטת תל אביב 

 שירות צבאי

1995-1997 
1994-1995 

 צבא ושמירת טבע "ניהול פרויקט -  של רשות שמורות הטבע במצפה רמוןמדריכה ביחידת ההדרכה " 
 בשמורת עין גדיוהדרכת מטייליםפיקוח  - שנת שירות  

 רמה בינונית :ספרדית |  רמה גבוהה:אנגלית |  שפת אם:עברית    שפות

 

mailto:nili8576@gmal.com
http://www.ofim.co.il/
http://www.ofim.co.il/
http://www.lametayel.com/
http://www.lametayel.com/

