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פרופיל
מנהיג, מגוון, ביצועיסט, מוכוון תוצאה המתמחה בחדשנות אסטרטגית ופיתוח עיסקי המונע על ידי יצירתיות. 
שחקן נשמה בעל ראיה מערכתית ותפיסה מהירה, המחפש תפקיד ניהולי בחברה ששואפת לעשות מהלכים 

גדולים.

השכלה
, ניהול עיצוב.M.B.Aתואר שני, 2005-2007

.עיצוב תעשייתי ,B.Desתואר ראשון, 1998-2002

ניסיון תעסוקתי

 - חברת ביורפואה, המאגדת תחתיה ארבע חברות בת המייצרות Persys Medicalמנהל חדשנות, 2013-2016
ומשווקות מוצרים לשוק רפואת החירום. 

הובאתי לחברה על ידי המנכ"ל על מנת להכניס אנרגיה ולכוון מחדש את העשיה בחברה.

ניתוח השוק וצרכי המשתמש, יצירת תהליכים לפיתוח מוצרים חדשים במטרה ליצור גידול בפעילות העיסקית 

, מכרזים, אישורי מוצר, תבניות, הרכבות, עצי מוצר, תיקי MRD, CDR, PDR, V&Vפיתוח (של החברה. 

 ותמיכה ברגולציה. השתתפות בבניית נהלי מוצר, תיקי איכות, זכויות יוצרים וכו), שיפור מוצרים קיימים

הפיתוח בחברה. במסגרת תפקידי הוצאתי לשוק מגוון מוצרים חדשניים בכל קטגוריה שפתחו לחברה שווקים 

חדשים ורשמתי מספר פטנטים.

 - חברה יצרנית לציוד טיולים. מנהל קטגורית מוצר בפיתוח, שורש2010-2013
ניהול תחום מרכזי בחברה, הפונה לשוק הבינלאומי והמקומי, בכפוף למנכ"ל/בעלים. בניה של החזון השיווקי 

ויצירת הזדמנויות חדשות. אחריות ניהולית ומקצועית. ניהול ישיר של מעצבים, מנהלי פרויקטים, מהנדסים 
ומודליסטים. במהלך תפקידי בניתי מחדש את כל הצוות. הנעתי שינוי במיצוב הקטגוריה, למעבר ממוצרים 

נחותים התפורים לפי מפרט לקוח למוצרי איכות המכוונים לצרכי השוק. כמו כן, צמצמתי את קו המוצרים מבלי
לפגוע בריווחיות.

: בניית מחלקת הפיתוח והובלתה. ניהול פיתוח המוצרים (מחקר, עיצוב, הנדסה, ייצור) תמחורם ניהול פיתוח

הכרות מעמיקה עם עולם הטכסטיל והפלסטיקה  עבודה על מכרזים. בניית תקציב ולו"ז לפרויקטים,והשקתם. 

וסמכות מקצועיות בתהליך פיתוח המוצר על כל שלביו (בריף, מכרזים, אישורי מוצר, תבניות, הרכבות, עצי 

מוצר, תיקי מוצר, תיקי איכות, משא ומתן וכו). רישום וטיפול בזכויות יוצרים, בניית קשר עם קבוצת נסיינים 

ומובילי דעת קהל. שיפור מוצרים קיימים, עיצוב מחדש, הפחתת עלויות ושיפור תפקוד, יעול תהליכי עבודה 

ותהליכי ייצור.

: זיהוי כיווני צמיחה ועזרה לחברה בכניסה לטרטוריות חדשות. פיתוח אסטרטגית גדילה וכתיבת ניהול שוטף

 הפקת דוחות וניתוחם, הרחבת ההיצע לשוק. יצירת שיתופי ניהול ומעקב אחר תקציבים,תוכניות שנתיות, 

פעולה, הובלת תהליכים עסקיים וארגוניים. בנוסף, חברות בהנהלת החברה ושותפות למהלכים בארגון.

אריזות, קטלוגים, סרטונים, , מיתוג ומרקום (אחריות ניהולית כוללת להובלת מהלכים שיווקיים: ניהול שיווק
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מעקב שוטף אחר ביצועי הקטגוריה,  הכנת מצגות והצגתן ללקוח.). דפי מוצר, אתר אינטרנט, קמפיין אינטרנט

השוק והתחרות. 

 - חברה למתן שירותי יעוץ ופיתוח של מוצרי צריכה ופתרונות Keinan Designמעצב תעשייתי עצמאי, 2008-2010
יצירתיים בעלי ערך.

הקמת משרד עצמאי. איתור וגיוס לקוחות. עבודה מול לקוחות וקבלני משנה, תמחור, מתן שירותי מחקר 
וניתוח של לקוחות ושווקים, זיהוי צרכים והגדרת כיווני פעולה המייצרים רווח בעבור הלקוח ותכנון של 

קונספטים, אפיון מוצרים ושרותים, פיתוחם וניהול פרויקטים.

 - חברה סיטונאית וקמעונאית גדולה, זכיינית של עשרות מותגים Al-Srad, מנהל מסחור חזותי2007
בינלאומיים.

אחריות על כול תחום הנראות בחברה, הכולל: עיצוב והוצאה אל הפועל של תערוכות, קטלוגים, 
אמצעי תצוגה ועוד. תפקידי כלל ניהול עובדים והנחייתם, ניהול פרויקטים, עבודה מול נותני שרותים חיצוניים.

- חברה העוסקת בפיתוח, עיצוב וייצור של מוצרים מתקדמים לשוק  Do design, מעצב מוצר2003-2005
הבטחוני ומתמחה בתכנון ארגונומי נכון ופיתוח מוצרים בעלי ממשק משתמש מורכב.

אחריות על על כל שלבי הפיתוח: פיתוח קונספט, מבנה, צורה, טכנולוגיה, בניית מצגות, מודלים, 
שרטוטים לייצור, בחירת ספקים ופיקוח על הייצור.

שירות צבאי

.לוחם ומפקד, חיל ההנדסה1994-1997

כישורים נוספים

., מכללת ג'ון ברייסUI\UXמומחה מוסמך לממשק/חווית משתמש 2013-2016

, יעוץ ליזמים ועסקים קטנים ובינוניים דרך  יועץ מאושר של הסוכנות לעסקים קטנים במשרד הכלכלה2010-2016
ר.המעו"ף בתחומים של פיתוח מוצ

התנדבות

 ליזמים צעירים בפיתוח עסקים על ידי מתן ליווי ניהולי, במהלך הזמן , סיועמנטור, קרן שמש2013

הקריטי של הקמת העסק.

שפות

, שפת אם.עברית

, רמה גבוהה.אנגלית
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