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MBA בהצטיינות 
האוניברסיטה הפתוחה

B.A בניהול בהצטיינות 
האוניברסיטה הפתוחה

שפת אם עברית 

ברמת גבוהה מאוד אנגלית 

חברת "דקסטרה - ניהול כספים ושירותי 
ייעוץ לחברות", מנכ"ל משותף ומנהלת 

פיתוח העסקי

חברת אמדאוס ישראל, משנה למנכ"ל 
וסמנכ"ל פיתוח עסקי

חברת פורמולה טרוול בע"מ, סמנכ"ל 
כספים ותפעול בחברה ויד ימינו של נשיא 

החברה
מנהלת פיתוח עסקי

meant2b@meant2b.co.il

ניהול פעילויות עסקיות – הקמת חברה משלב הרעיון, הקמה 	 
וגיוס של צוות ההנהלה, שותפה מלאה לאסטרטגיה והחזון של 

החברה כולל הבאת תכניות לפיתוח מנהלים ועובדים, בניית 
תוכניות טקטיות ותוכניות עבודה למימוש והשגת המטרות 

והיעדים שהוגדרו, בנייה  והטמעת תהליכים בינלאומיים 
בתחומי הפעילות המקומיים של החברה. 

ניהול עובדים - בניית צוותים המתאימים לתרבות הארגונית 	 
וניהולם, יצירת לכידות קבוצתית, חיבור לחזון ולמטרות 

החברה, אחריות ניהולית על כ – 20 עובדים ומנהלים ממחלקות 
שונות בחברה, ביניהן מחלקת מכירות, פיתוח ושירות ושימור 

לקוחות, בנייה והובלה של תוכניות חוצות ארגון לפיתוח 
מנהלים ועובדים. 

פיתוח עסקי הכולל: זיהוי שווקים, חדירה לשווקים חדשים, 	 
בניית ערוצי שיווק ושותפויות שמטרתם להביא וליצור 

הזדמנויות חדשות בחברה, יחד עם יישום בפועל של רעיונות 
עסקיים והפיכתם למניבים, פתיחת שווקים ותחומים חדשים 

בחברה 

שיווק – קביעה והגדרת האסטרטגיה השיווקית, הובלה טקטית 	 
ואחריות ישירה על תחום השיווק והפרסום והובלת קפיינים 

למיתוג מוצרים.

ניהול המכירות לצד הגדרת יעדים ובקרה על עמידה בהם 	 
- אחריות לגיוס לקוחות חדשים ושיתופי פעולה שיווקים 

ואסטרטגיים, וזאת לצד שימור וניהול קשרי לקוחות קיימים.
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מומחיות גבוהה בתרגום אסטרטגיה עסקית לתוכניות עסקיות 	 
טקטיות המספקות גידול משמעותי ברווחים והחזר ההשקעה 

בשווקים תחרותיים מאוד.

הובלה של תהליכי ייעול של חברות, הבראתן והובלתן למסלול 	 
של צמיחה ורווחיות.

חברת אמדאוס – הפיכת החברה הישראלית לאחת החברות 	 
המצליחות והרווחיות בקבוצה הבינלאומית. פיתוח מוצר מקומי  

לצד מוצר הדגל  אשר הניב רווחים וגידול משמעותי בהכנסות 
ובנתח השוק. 

ענת זיו

08-6322290 טלפון 

08-9302114 פקס 

ההגנה 40  א', נס ציונה כתובת 

www.meant2b.co.il אתר 

קרן סדרינס

ליצירת	קשר	וקבלת	מידע	נוסף

050-2771717  
anat@meant2b.co.il  

 054-7641364  
keren@meant2b.co.il  
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ניהול המערך הפיננסי הכולל של חברות בארץ ובחו"ל: 	 

בניית ערוצי שיווק ושותפויות שמטרתם להביא וליצור 	 
הזדמנויות חדשות בחברה, יחד עם יישום בפועל של רעיונות 

עסקיים והפיכתם למניבים.

ניהול מו"מ מורכב ורב תרבותי בין מדינות, אנשים ועסקים	 

מומחיות גבוהה בהקמה ומינוף של תוכניות, רעיונות, פעילויות 	 
עסקיות.  

חברת פורמולה טרוול – הקמת המערך הפיננסי, הכנת החברה 	 
ל- DD, גיוס משקיעים והשקעה, הטמעת תהליכים והתאמת 

החברה כחלק מקבוצה בינלאומית. 

אחריות על חשיפת סיכוני שוק פיננסיים ותפעוליים. 	 

ניהול ההתקשרות מול המערכת הבנקאית והחוץ בנקאית 	 
)מימון מתקדם ומסגרות אשראי(.

ניהול תכנוני מס בינלאומיים ומקומיים.	 

ניהול: תזרים מזומנים, תקציב שנתי ורב שנתי, דוחות 	 
כספיים, הגשה לתכניות ממשלתיות מקומיות ובינלאומיות 

לקבלת תקציבי פיתוח ושיווק.

ניהול מערך התמחיר ובדיקת הכדאיות הכלכלית של 	 
פרויקטים ורכישת חברות. 
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