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  052-438-1227:   טלפון       shaniran@gmail.comמייל :   
    עד מערכות מידע. ו מסחרי מרמת הבורג - טכנישילוב , חוצי ארגון  טיםויקפר וקידום ום ייז –שיפור תהליכים  ,נהלים  הטמעת

HANDS ON" " , מקצועיים. לרבות נספחים ים עריכת הסכמים מסחרי–גיות וממוחשבותטכנולו יצרניות  מערכות תחזוקת  
  

  ניסיון מקצועי 
 . )מיליון שקלים בשנה  70קף הי ( – מנו ספנות בע"מ –מנהל רכש  כיום  – 2019
   ומחסנאיםמקצועיים   קניינים 2של   ישיר  ניהולל"ן הקבוצה העיתוד והתפעול באוניות ובנדלרבות  שרשרת האספקה ניהול .   
 ריים. ם מסחותנאיירות, , שיפור רמת שות לבקרהדוחנתונים,  מסד ית בני 
  יעדים (מול  הטמעת עבודהKPI( , וטומציה לרבות א   ,MRP למסד נתונים.   הידע והמידעוהעברת ייעול 

 
  מיליון אירו בשנה.)  60(היקף  שראל  יוניליוור י  – ולוגיסטיקה  כניט   מנהל רכש   2019 – 2011
  2013החל מ  עובדים 5ל ניהו  וא  בהיו יסטיקהוגל הטכני, הות הרכש כלל פעול  הובלת .   
  כולל קידום וייזום שיפורים מסחריים ורמת שירות. הלוגיסטיקה של חומרי הגלם והאריזה מערך ניהול , 
  אוטומציה,  מערכות   והטמעת העברת ובניית מפעלים ומחסנים, שדרוג מערכות , הובלה של פרויקטים  –ניהול פרויקטים

 לחברה.  מוסף  רך ע  ליצירתמחוץ לקופסה  שיבה ם תוך ח פרויקטיייזום של , וזרימת החומר שיפור יעילות אחסון 
 ושקוף.   יעיל כולל בניית תהליך , ל האתריםכבם  נייים טכלפלניהול ח   מידעמערכת  שדרוג 
 ) הגדרת יעדיםKPIרה. ביעדי החב ישיים וה ביעדים הא ) ונהלים, כולל מעקב ועדכונים על מנת לוודא עבודה נכונה ועמיד 
 המקומי. ש הרכטובת ותאמו לובלי ונהלים שהלגהרכש ה נהלי  ליישום של ממשקים מרובים  מטריציוני  ול ניה 
 והה ( ה גבברמים ניתוח נתונSAP   ,EXCEL .והצגת תוצאות לטובת התייעלות ושיפור השורה התחתונה ( 
 ניתוטכ  מסחריתה להצעות מחיר, השוואת הצעות ע, בקשולל איתור ספקים, איסוף מידחברה ככי רכישה בניהול תהלי  ,

 . לאורך חיי החוזה, מעקב אחר ביצוע ושיפור  סגירה מסחרית וחתימת חוזה עד  שיקוף התהליך 
  הסכמים, נספחים ( –מסמכים עריכתSLA ,SOWעבודה בממשקים    - )  ועוד   , איכות, ביטחון, בטיחות, טכניים מיוחדים

     . לביצוע  ולו"זרת דרישות סים ועוד), תוך הגד בחברה (משפטית, יועץ ביטוח, ממונה בטיחות, מהנד מרובים 
   ות, תנאים מסחריים ופתרונות נקודתיי שיר ה  ברמתשיפור מתמיד   תוך )   800 -כ (ספקים  רמת השירות של הניהול.  

  

  לקטרומכניקה  א  שני – ורכשתפעול   ירות,מכ 2011 – 2002 
 אחזקת המכונות) ות שיר(במקביל להמשך תמיכה בניהול מכירות, תפעול ופיתוח עסקי  

  מכונה לחלק ספציפי  התאמת(  לקוח צרכי ה על פי כולל איתור ספקים ופתרונות   לעיבוד שבבי, מבוקרות  מכירת מכונות( . 
  ספקי ציוד (רובם מחו"ל). מכונות ו  יצרנימסחריים עם יצירת וניהול קשרים 
 ניית מערכת בCRM  וללכ ת לתפעול שירות הלקוחו  Billing   למערך השירות . 
  מכונות מדידה, ארוזיה עיבוד עץ ועוד.   -    קידום טכנולוגיות חדשות ופיתוח עסקי לתעשיות שונות 
 טכנית קוחות ברמה + שירות ל   הל, מכניות ובקרמכונות ושחרור מתקלות חשמ  תיקון . 
 והדרכה. צה  ומשומשים ע"י התקנה, הר וציוד חדשים ירת מכונות  תמיכה במכ 

 
  בתוכנות  מיומנויות

SAP, Priority, MS Project, EXCEL, BI, Solid works.    
  

  ה השכל
  2003– 2007            Bsc ייצור מהנדס מכונות בוגר אורט בראודה, מגמת תכן וייצוא, התמחות במפעל .  

2017             PMP®   קורס ניהול וקורס ניהול פרויקטים מטעם יוניליוור ומכללתPMI . 

2010              CPM    - .יבוא  / יצוא וסחב"ל לשכת התעשיה והמסחר  

 . GETמוסמך מכללת  מיישם )  PRIORITYפריוריטי (                  2021

    

  ת צבאי שירו
  ) 2016שנת (שירות מילואים פעיל עד   מבצעית פיקוד בפעילותתפקידי לוחם בחטיבת חי"ר כולל  - 2000 – 1997  

  
  שפות 

  ברמה גבוהה –אנגלית   ,אם  פת ש –עברית   
  


