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2015
עורך בטיחות מוסמך משרד החינוך, 

מכון התקנים הישראלי, תל אביב

2000
תואר M.B.A במנהל עסקים, 

Harrington University

1984-1988
תואר B.Sc בחקלאות )גידולי שדה וירקות(,

פקולטה לחקלאות, אוניברסיטה העברית, 
רחובות

דו-שלוני )אנגלית שפת אם( עברית/אנגלית 

יועץ עצמאי, יזם, מנהל פרויקט ומוביל 
תפעולי: 

 2016
מנהל פרויקט WorkDay במחלקת 

Payroll באינטל

 2015
יועץ בכיר ומנהל תפעול בסטארט-אפ 

בתחום החקלאות

 2010 - 2014
עצמאי בתחום המנעולנות

IDT Corp Newark )חברת תקשורת 
אמריקאית בינ"ל - מספקת שיחות בינ"ל 

.)VOIP מוזלות מבוסס

 2009 – 2005
מנהל פעילות בבוסניה-הרצוגובינה

2005 – 2003
 call center מנהל מערך שירות לקוחות

בינ"ל לשוק האמריקאי

2003 – 2002
מנהל תפעול במטה החברה בארה"ב

מנהל תפעול
 ,i-Teleco.com, Inc. New York, NY

COO

סמנכ"ל תפעול

meant2b@meant2b.co.il

ניהול  יחידת רווח והפסד עצמאית ; בנייה והגדרת מבנה היחידה, 	 
קביעת מדיניות, אסטרטגיות, חזון  ומטרות.

ניהול יחידות עסקיות בדגש על ניהול תפעול, ניהול והקמה של 	 
תחום השירות, ניהול מגה פרויקטים, לרבות ניהול  קשרי מסחר 

ומכירות. 

ניהול קשרי מסחר עם עשרות רבות של ספקים בינ"ל מכל רחבי 	 
העולם.

בניית תוכניות עבודה עסקיות ושיווקיות, והובלתן לביצוע, תוך 	 
שמירה על חסכון תקציבי והורדת עלויות. 

ניהול הרכש - ניהול מו"מ והפעלת ספקים, ביצוע רכש בהיקפים 	 
של מאות אלפי שקלים בשנה, קואורדינציה בין גורמי חוץ  ופנים.

ניהול תחום השירות בחברה, לרבות תפעול, פיקוח, בקרה, ייעול 	 
ושיפור תחום השירות. 

 2010 ועד היום

2002 - 2009 

2002 - 2000 

שוקי	לוריא
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הקמה וניהול של יחידות עסקיות ומערכי תפעול בתחום 	 
הטכנולוגי, דגש טלקום,  בארץ ובחו"ל 

ניהול פרויקטים )פנים ארגוניים, חוץ ארגוניים ולקוחות(, החל 	 
משלב הרעיון ועד לשלב הביצוע,  תוך עמידה בלוחות זמנים, 

תקציב ואיכות. 
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נח"ל מוצנח )1986-1984(

פרופיל אישי ומקצועי שוקי לוריא  דף 2/2

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  

ל  י המי דרך  ה  י י לפנ כאן  לחץ 

ניהול שרשרת אספקה-  - ניהול כלל שרשרת האספקה החל 	 
משלב הייצור ועד לאספקה אל מול הלקוח.        

ניהול צוותי עבודה החל משלב הגיוס, הכשרה, ניהול והובלה. 	 
גיבוש ורתימת כלל היחידות בארגון לטובת הערכות ויישום  

האסטרטגיה שנקבעה.

ניהול תפעול וביצוע : בניית תוכנית עבודה ארגונית ותהליכי 	 
עבודה יעילים ומדידים המאפשרים השגת המטרות שהוגדרו. 

ניהול פרויקטים להטמעת מערכות טכנולוגיות – כולל הגדרת 	 
מטרות, אפיונים, קביעת לו"ז ומעקב התקדמות.

הקמה וניהול יעיל של תהליכי  תפעול, לוגיסטיקה, רכש והפצה. 	 

פיתוח עסקי ויצירת קשרים ופיתוח הזדמנויות עם שותפים 	 
מקומיים ובינלאומיים בהתאם לאסטרטגיית הארגון וחזונו. 

מומחיות בבנייה, הטמעה והובלה של תהליכי עבודה המאפשרים 	 
שיפור שיטות, שיפור תהליכי עבודה, בקרה, ושמירה על רמת 

השירות והאיכות.
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