 –HADDAD GAVRIELחדד גבריאל

תואר שני בביטוח ובנקאות.
סוכן ביטוח מנוסה .לומד לקבלת רישיון ביטוח בישראל.
בעלים של סוכנות ביטוח בצרפת וקודם לכן עבד כסוכן ביטוח
בחברת הביטוח AVIVA
דובר עברית מצויינת  ,צרפתית שפת אם ואנגלית

-Olivia Assalאוליביה אסל
תואר ראשון בעבודה סוציאלית
עבדה כמדריכה ב"גגון" מטעם עמותת לשובע .העמותה מספקת
מגורים ומזון לדרות רחוב .הדריכה קבוצה של מעל  20נשים רובן
דוברות עברית ורוסית .בצרפת עבדה עם נערים ונערות בסיכון ,
ילדים צעירים מתמודדי נפש ו/או ונכויות פיזיות ומבוגרים על
הספקטרום האוטיסטי.
במסגרת ההתמחות הנחתה סדנאות תעסוקה  ,קבוצות טיפוליות ,
שילבה נערים ונערות במסגרות של תרפיה בריפוי ואומנות ( היא
מחזיקה תעודת מרפאה באומנות ) ,אבחון ובבניית תכניות עבודה
טיפוליות .
כיום היא מחפשת משרה של ניהול פרוייקטים ,רכזת תחום
בעמותות.
צרפתית שפת אם  ,אנגלית ברמה טובה מאוד  ,מבינה עברית ברמה
טובה

-Shavrova Elenaאלנה שברובה
תואר שני בהנדסה אזרחית ומהנדסת אספקת מים.
קורס ניהול פרויקטים -הטכניון
לאלנה מעל  7שנות ניסיון בניהול פרוייקטים של בנייה ושחזור
בחברות גלובליות ברוסיה .ניהלה בנייה של תחנות דלק לפי נהלים
ותקינה אירופאית ברשת תחנות דלק בינלאומית  ,ניהלה פרוייקטים
של בנייה של מרכזים מסחריים בעלי  2-3קומות ויותר מ  50חנויות
במרכז סנטפטרסבורג .
היא מנוסה בהשגת רישוי לפרוייקטים של בנייה  ,של מים וחשמל
מול מוסדות עירוניים וממשלתיים
רשומה בפנקס המהנדסים והאדריכלים בישראל,
דוברת רוסית אנגלית ועברית

Eliahu Nigri
תואר שלישי בחדשנות ,תואר שני באינפורמטיקה  ,תואר ראשון
במערכות מידע
מנהל בכיר מנוסה בתחומים :פיתוח עסקי ,חדשנות ,ניהול מוצר,
ויועץ בנושאי חדשנות וטכנולוגיה .
מוביל פרויקטים טכנולוגיים שזכו במימון מסוכנויות ממשלתיות
והפכו למוצרים עטורי פרסים .
מנהל טכנולוגיה ושותף מייסד בשתי חברות סטארט-אפ .
מנוסה בהובלת צוותים רב-תחומיים .
דובר אנגלית מעולה ,ספרדית ופורטוגזית -שפת אם ולומד עברית

 – Yulia Kelmanיוליה קלמן
דוקטורנטית בגיאוגרפיה כלכלית-חברתית (מחקרי ההגירה ,גיוון
אתני-תרבותי ,פיתוח אורבני ,ארצות הברית).
מעוניינת ליישם את הרקע הרחב שלה במשרה מחקרית או ניהולית
בצוות דינמי ויצירתי.
בעלת השכלה נוספת בהוראה ,חינוך בלתי פורמאלי וניהול
פרויקטים חברתיים .בעלת ניסיון בעבודה בארגונים חברתיים
בתפקידים של ניהול פרוייקטים מחקר וכתיבת תוכן
דוברת רוסית ,אנגלית ועברית ברמה גבוה

 – Raisa Poltavskayaראיסה פולטבסקאיה
בעלת תואר שני בביולוגיה ובכימיה המוכרים בארץ.
התקבלה למסלול לדוקטורט בביולוגיה באוניברסיטה העברית.
עשתה סטאז' במכון ויצמן במסגרת "מסע".
בברית המועצות עסקה בניהול וריכוז אדמיניסטרטיבי  /מדעי של
פרויקטים בצמוד למנהל המסלול האקדמי בו למדה .במסגרת השינוי
שעשתה עם עלייתה לארץ לפני כשנה ,מעוניינת לבדוק אפשרות
להשתלב בתעשייה בתחום מדעי החיים (כימיה ,ביוכימיה ,ביולוגיה,
פרמצבטיקה ,בוטניקה ,חקלאות) .תוכל להתאים לתפקידי מחקר
כמו גם לריכוז פרויקטים מדעיים או מחקריים.
עדיפות לאזור ירושלים והסביבה.
שולטת ברוסית ויכולה לעבוד באנגלית  ,מדברת עברית.

- Elena Serovאלנה סרוב
תואר שני בסוציולוגיה בבית ספר למנהל עסקים
לאלנה ניסיון בהדרכה,הנחיה והוראה וכן בגיוס וניהול משאבי אנוש
עבור חברת פרסום און ליין שבסיסה בניו יורק ועבור חברת
טכנולוגיות הפרסום בוידאו הגדולה ביותר ברוסיה.
כיום היא עובדת ביעוץ והדרכה מרחוק בכתיבת קו"ח לשוק הרוסי
דוברת רוסית שפת אם ,אנגלית מצויינת ולומדת עברית

