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פתיח:
ספורט הינו המוטיב העיקרי בחיי ,החל בתור ספורטאי תחרותי ,אלוף ישראל לנוער בשחייה ,חבר נבחרת
ישראל בטריאתלון ,מדריך ,מאמן ומטפל במים וכן מנהל איגוד ,בי"ס לשחייה וקבוצות טריאתלון.
תקציר:
 בעל נסיון ניהולי רב ומגוון בהנעה ישירה של עובדים ,בגופי ספורט ועמותות.
 מנוסה בניהול ובהובלת עובדים לעמידה ביעדים ,מול ריבוי מדדים ובסביבת עבודה דינאמית.
 בעל ניסיון בממשק עבודה שוטף מול מנהלים בכירים חוצי ארגון וגופים ציבוריים.
 מנוסה בעבודה מול לקוחות וספקים ,בדגש הובלת תהליכי רכש ,ניהול מו"מ ,ביצוע מכירות ומתן
שירות ותמיכה.
 בעל ניסיון רב בהפקת וניהול אירועי ספורט רבי משתתפים מקומיים ובינ"ל.
 יוזם ,יצירתי ,אמביציוני ובעל אינטלגנציה רגשית מפותחת המאפשרת שילוב מיטבי בכל ארגון
ותחום.
מחפש אתגר ניהולי ותחומי עשייה חדשים אשר ישלבו יכולת מערכתית ,אהבה לספורט ופיתוחו.
השכלה :
 2004-2006תואר ראשון (  ) BAבכלכלה ומנהל עסקים,התמחות בשיווק ,אוניברסיטת בר אילן.
 2004קורס מדריכי שחיה בבי"ס למאמנים בוינגייט.
 2004קורס הידרותרפיה ומטפלים במים במכללת וינגייט.
 2007קורס מאמני שחייה במכללת וינגייט.
 2011קורס מנכ"לים בכירים בספורט במכללת וינגייט.
ניסיון תעסוקתי :
 2014-2015מנהל מיינט ספורט
 ייזום ,הקמה וניהול מחלקת הספורט בחברת מיינט אשר מציעה מוצרים טכנולוגיים לעולם
הספורט.
 עיצוב חזון החברה ,פיתוח קשרי הלקוחות והובלת החברה למחזור של מעל מיליון  ₪בשנתה
הראשונה.
 מנהל פרויקט מדידת הזמנים וחלוקת ערכות המשתתף במרתון ירושלים  ,2015ניהול של
למעלה מ  30עובדים.
 2010-2014מנכ"ל איגוד הטריאתלון הישראלי
 ניהול כולל של העמותה ושל ענף הטריאתלון בישראל ,פיתוחו והנגשתו לכלל האוכלוסייה
הארצית.
 ניהול צוות עובדים קבוע של ( )5-10וכן צוות עובדים ומנהלים נרחב באירועים השוטפים.
 קשרי לקוחות -הגדלת כמות חברי האיגוד למספר שיא של חברים ושל משתתפים בתחרויות.
 כספים -העברת מצבו הכספי של האיגוד מגרעון גדול לרווח ,בצוע שינוי תהליכים דרסטי באיגוד
כגון הכנסת הנה"ח עצמאית וכן נתינת תמונה שקופה ומדויקת של המצב הכספי.
ניהול תקציב שנתי של למעלה מ  5מיליון  ₪וכן תקציבי רווח והפסד בתחרויות מקומיות ובינ"ל
של למעלה ממיליון .₪






הנעת תהליכים חדשים  -שווקים ,הגדלת מכירות בכ  20-30%כל שנה,מקצועיים ,פיתוח
הספורט ,הקמת סגלי הישג לנוער ומיסוד ליגה תחרותית לילדים.
ניהול קשרי לקוחות וספקים  -שינוי צורת העבודה אשר גרמה להכנסות שיא מחסויות ,מציגים,
לקוחות וגופי ספורט ציבוריים .שת"פ אסטרטגי עם איגודים מקבילים.
ארגון והפקת אירועי ספורט – כ  20אירועים בשנה עם מעל ל  10,000משתתפים בסה"כ,
בשנת  2012אירוח אליפות אירופה בטריאתלון ,אירוע השיא של ענף הטריאתלון בישראל.
עבודה שוטפת מול גופיים ציבוריים וקשרים מצויינים עם בעלי התפקידים – מנהל הספורט,
הוועד האולימפי ,טוטו ,עיריות ומועצות מקומיות.

 2016-2017יו"ר הועדה המקצועית של איגוד הטריאתלון
 -2010היום עצמאי
בעלים,מאמן ומנהל קבוצת הטריאתלון ,שחייה וריצה "  ," TriMoreהקבוצה נותנת שרותי אימון וייעוץ
ספורטיבי ללמעלה מ  220ספורטאים (התמחות בילדים ונוער) בהם אלופי ישראל וכן מגדלת את עתיד
הטריאתלון הישראלי.
 2010- 2007מנהל בי"ס לשחייה ”“Iswim
בי"ס מונה מספר מדריכים ולמעלה מ  200לקוחות ,מציע שירותיי אימון,הדרכה וטיפול במים.
מרבית הלקוחות הינם מהאלפיון העליון ,התמחות במקצועיות ללא פשרות ,מתן שירות מעולה וקשרי
לקוחות מצוינים.
 2007-2010בי"ס לשחייה "בועות" בנוסף לקריירה מקצוענית בטריאתלון
מדריך,מאמן ומטפל במים במקביל לקריירה מקצוענית בטריאתלון .ניהול צוות מדריכים.
 2007-2008מאמן קבוצות תחרותיות ב"הפועל הוד השרון בית ברל".
 2002-2006מדריך,מאמן ומטפל במים ב"עולם המים של אורי סלע".
שירות צבאי :
כ –  5שנות שירות סדיר וקבע בצה"ל ( .)1998-2002שחרור בדרגת סגן ,בתפקידי האחרון שמשתי
כקצין סיור בפלס"ר .500
מסגרת ספורטיבית :
 1998 -1990שחיין פעיל בשחייה תחרותית והישגית בהפועל הוד השרון בית ברל,אלוף הארץ לנוער.
 2007-2010עיסוק מקצועי בתחרויות העילית בטריאתלון,חבר נבחרת ישראל ומקום שלישי במקצה
העילית באליפות ישראל.
מרתוניסט.
שונות:
שפות :עברית – שפת אם ,אנגלית – רמה גבוהה.
יישומי מחשב :שליטה מלאה בתוכנות  Officeובסביבת עבודה ממוחשבת.

