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 חברת הייטק לפיתוח וייצור מודולים על בסיס טכנולוגיית תקשורת אופטית.                     

 מלאי קב"מ ארץ/חו"ל למכונות ייצור, Spare Parts  יחו"ג,תוצ"ג,ציוד שוטף, מחסנניהול מחסני החברה,  •

נהלי מפרט שימור ואריזה, חלוקת מחסן לאזורי  ת, הוצאמערכתמחסן באיתורי אחראיות וביצוע, סדר וניקיון, •

 מונע,תוצ"ג,מלאי מת. לאריזה, טיפו-עבודה

 כפיפות לסמנכ"ל תפעול •

 מחסן,ליקוט,קייוט,אריזה.עובדי ניהול צוות  •

 Onsite/Implantניהול והדרכת  •

 Min/maxהטמעה,ניהול,ומעקב  •

   FIFOניהול  •

 ניהול מנות חו"ג •

 , RMAייצוא, ידע,אחראיות,וניהול מקצועי בתחום •

 שוטף,חומ"ס דציוד מתכלה, ציו-עם ספקי שרות קשר ישיר -רכש •

 שנתיות., תניהול ספירות מלאי מלאות. מדגמיות, שבועיו •

 

 

 מנהל מחסן בחברה בתחום החשמל והתעשייה          :   2017

 .(2014 -ב Meprolight)נרכשה ע"י חברת  New Noga Light 2000 חברת ,מחסנים מנהל     :2007-5201

 נוספים. מגזריםלם ועבור העוילה עבור התעשייה והביטחונית בישראל ובכל ראיית ללייצור מערכות  ציבורית חברה                        

 בכפיפות למנהל התפעול במפעל הייצור. מערך הלוגיסטיקהמתחם האחסנה ואחריות על  •

 .ללקוחות( ושנהמ)פנים וקבלני ייצור למערך האספקה  -טכני ציודו "ג, תוצ"גחול םמחסניניהול  •

 המוגדרים.וונה והנעה שוטפת של צוות עובדים לעמידה ביעדים , הכניהול •

 תוך שמירה על זמינות גבוהה. פיקוח על רמות מלאי מינימוםו מלאיםועיתוד ניהול  •

 . MRBספירות מלאי רבעוניות וניהול  ביצוע, אמינות מלאיל ע , בקרהFIFOעבודה לפי  •

 ובינלאומיים.תכנון וניהול קווי משלוחים פנים ארציים  -אחריות על תהליכי אספקה, הובלה ושינוע •

 ניהול מו"מ, סגירת הסכמים, וידוא עמידה בלו"ז ובמועדי אספקה. -עבודה מול מובילים וחברות שילוח בינ"ל •

 וכו'. ,ייצוא בטחוניעבודה מול עמילי מכס, טיפול בשטרי מטען ורשומוניםהכנת ההזמנות,   -ליך הייצואיהול תהנ •

 חומרי אריזה.ו של חומרים מתכלים למלאי ביצוע דרישות רכש -רכש •

 רכש, תפ"י, הנה"ח, פיתוח והנדסה  איכות, תפעול,א.  שיווק, מחלקותממשקים מול  קשר עם הלקוחות וריבוי •

 שירות.ומיסוד נושא ה מעת נהליםתכנון והבנייה של תהליכים, הט -הגדלת המחסנים והובלת רה ארגון •

 של קוקה קולה.חברת בת  -משקרמנהל מחסנים,  :4200-7200

 באמצעות מחסן ראשי ומחסני משנה באתרים שונים. תוצ"ג וציוד טכניפעילות האחסנה של אחריות על  •

 .לבעיותיעיל מענה כולל ליווי מקצועי ו אחריות על צוות התפעול במחסני המשנה •

 תכנון קווי חלוקה/שינוע ולוחות זמנים לאתרים כולל אספקה ישירה על ידי הספקים. •

 ניהול מלאים, רמות מלאי וספירות מלאי תקופתיות. •

 ות מספקים וקליטתן למלאי.הזמנת סחור •

 טיפול בתעודות משלוח.ומול נהגים עבודה  •



 .מוצרי חשמל -Olsaleאחראי מחסן ממוחשב,  :1200-4200

 תהליכי אחסנה ואספקה של מוצרי חשמל ללקוחות.אחריות על  •

 והפצת סחורה ללקוחות באמצעות חברת בלדרות. טיפול בהזמנות •

 ולו"ז. ועמידה ביעדי אספקה מתן שירות איכותי •

 והתנהלות מול גורמים שונים. ארגון המחסןם, ניהול מלאי •

 .ציוד רפואי, בית החולים פוריה -מחסנאי ממוחשב :2000-2001

  :השכלה

  .ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב :1997-1996

 מגמת מנהל, כלכלה וחשבונאות. גרו: ב1996-1993

 (  / יזמות עסקית ושיווקית.EBAY: מסחר אלקטרוני )קורסים נוספים

 

 רמה טובה. -שפת אם |  אנגלית -עברית :שפותמדיה אינטרנטית      , חשבשבת, Office ,Priority-ERP :מחשב

 (1996-1999מיתר ) - 427בגדוד כאחראי מחסן טכני של יחידת חימוש שירות מלא  :שירות צבאי
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