
 סדון לוי ורד

 vered.sadon.levy@gmail.com - וא"לד        2115970-054 –טל' נייד       צרופהמושב מגורים:  

 

 בתחום הפארמה, מומחית בתחום חומרי אריזה, כולל ידע ברגולציה. בעלת ניסיון בניהול רכש

 'הסמכת ספקים, מו״מ וכומגוונים, עבודה החל מאיתור ספקים 

 יכולת לימוד עצמי גבוהה, יחסי אנוש מצוינים, ארגון וניהול, כושר ביטוי מצוין, אמינות ואחריות.

 הבנה מעמיקה בתהליכי ייצור., חשיבה אנליטית ומכוונת פתרון, ראייה מערכתית

 

 השכלה

 .סיום התואר בהצטיינות .בר אילן באונ', תואר שני בניהול שרשרת אספקה ולוגיסטיקה 2016-2015

 .בהצטיינות סיום התואר  במרכז האקדמי רופין. ,תואר ראשון במנהל עסקים 2013-2010

 והסמכות קורסים

 קורס פיתוח מנהלים  2015

 .אריזה ולוגיסטיקת המוצר למנהלים, חומרי אריזה מודפסים בקרתקורסים בתחום  2009-2014

 .קורס ניהול רכש וחומרים   1997

 

 ניסיון תעסוקתי

 .חברה מובילה בתחום הפארמה  1992 –2018

 קניינים( 3רכש חומרי אריזה, מעבדות ורכש כללי )מנהלת צוות עד היום  -2014

 ביצוע רכש אסטרטגיו תכנון

 .הנדסה/בשיתוף מח' איכות -בארץ ובחו"ל )אירופה, ארה"ב, הודו וסין(, הערכתם והסמכתם חדשיםאיתור ספקים  •

 .קידום יוזמות, תוכניות עבודההכנת  , GMP -בהתאם לדרישות ה בתחום הרכש בניית תהליכים ונוהלי עבודה •

 המחמירה בתחום.התמודדות עם הרגולציה , במערך הרכש, והפקת לקחים לשיפור מזעור כשלים •

  רכש תפעוליתכנון וביצוע 

 בדיקת הסכמי התקשרות/חוזים בשיתוף המחלקה המשפטית., עם ספקים בארץ ובחו"ל ניהול מו"מ •

 הוזלת עלויות רכש. ,סגירת חוזיםו ביצוע תמחור, ניתוח עלויות, הסכמי מסגרת •

 ניהול תשלומים. ,מול הספקיםטיפול בתלונות איכות , ERPבמערכת  ניהול הזמנות ותאום הספקות •

 לייצור ותאום בין המחלקות לתמיכה בייצור השוטף.  ניהול תהליך הכנסת מוצרים חדשים •

 .ERPעל׳ של תוכנת  -׳משתמשתהסקת מסקנות, , BI -ו Excelניתוח דו״חות  •

 "י שינוי תמהיל המוצר תוך שמירה על פונקציונאליות זהה.ע 50% -הוזלת מוצרים בכ •

 ייצורה/מפעילי מכונה, שינוי תפיסתי לעבודת . ומתן פתרון בעיות בשלבי הייצורקבלני משנהניהול של  •

 ( לשנה₪ מאות אלפי  ייעול בתהליך הייצור )חיסכון שלקבלת פרס על  •

 , מחלקה משפטית ועוד.מחלקת איכות ,לפיתוח מוצרמחלקת הנדסה כולל  בארגון ממשקיםעבודה מול מגוון  •

 .הנדסה ועודמחסן, כספים, יבוא/יצוא, פיתוח, שיווק, ייצור, תפ"י,  מחלקותדרג ניהולי ב מולעבודה שוטפת  •

 

 חומרי אריזה. רכש מנהלת  2014-2007

 .2009עובדת מצטיינת  -מקצועי ניהול של קניין, החל מאיתור ספקים אחריות על כל רכש חומרי האריזה בחברה •

 מפעלית חדשה במערך הרכש בחברה.  ERPהובלת פרויקט הטמעה של מערכת  •

 חומרי אריזה קניינית 2007-1992

 

 

 

mailto:vered.sadon.levy@gmail.com


 סביבת עבודה ותוכנות 

 .ClickView- BIמערכת  MOVEX.מערכת  .Super Userושליטה ברמת  רב ניסיון– ERPמערכת  •

 .Office (Word ,Excel ,Power-Point ,Outlook) יישומיבכל  מצוינתשליטה  •

 

 .טובהברמה צרפתית:   טובה מאוד: ברמה אנגלית    : שפת אםעברית שפות

 

 שירות צבאי

 חיל האוויר במערך הלוגיסטיקה התעופתית. שחרור בדרגת סמלת.  1992 -1990

 

 המלצות יינתנו עפ״י בקשה -


