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שפות

אנגלית

מפעל ארן נחשון - 1987 עד היום: 
סמנכ"ל שיווק ומכירות גלובלי של קבוצת ארן - 2002 עד היום. 

מנהל מכירות יצוא. 
מנהל מכירות  שוק מקומי.

מפעיל מכונה ברצפת היצור (3 שנים), 
 

קיבוץ נחשון, 1983- 2000
רכז וועדת עבודה - ניהול כוח אדם לענפי הקיבוץ
רכז וועדת צריכה - בנייה וניהול תקציב הקהילה

הדרכת גרעין נחל (נחשול) 
רכז ח"צ (חברה צעירים) , 

ניהול מוסך נחשון, 
ניהול אגודה חקלאית ניר גיזו - מיכון לענף הכותנה בבעלות 5 קיבוצים 

 
קיבוץ נחשון 2001 עד היום

חבר במנהלת החינוך של הקיבוץ (6 שנים)
דירקטור בהנהלה עסקית  - ק. נחשון, 

 

תקציר 

ניסיון תעסוקתי 

סמנכ"ל שיווק ומכירות , ארן אריזות, קיבוץ נחשון
יולי 2002 - היום

תכנון והובלה של פרויקטים חדשים, הובלת תהליכים ופיתוח מוצרים חדשים.
הכשרת צוות עובדים,  בניית תקציבים שנתיים ועמידה בביצוע וביעדים, 

כניסה לשווקים חדשים, גיוס סוכני מכירות ומפיצים ברחבי העולם, 
השתתפות פעילה בהנהלת החברה והשתתפות שוטפת בישיבות

הדירקטוריון. 
הגדלת היקף המכירות של הקבוצה מ 8 ל- 80 מיליון $.

 

השכלה 

תיכונית - 12 שנות לימוד

שירות צבאי 

חטיבת הנחל, גרעין דווקא כן לנחשון
נובמבר 1978 - מרץ 1982

כמה מילים על תפיסת עולמי לגבי קהילת נחשון: 
אני בעל זיקה חזקה וקשר עמוק לקיבוץ נחשון לאורך שנים רבות, אני רואה
בנחשון כבית שלי וחש מחויבות עמוקה לקדם את תהליכי הקיבוץ המתחדש

תוך שמירה על ערכי הקהילה ותחושת הבית. 
כמי שחי עשרות שנים בנחשון, שותף ומעורב בנושאים חברתיים וכלכליים
ומכיר היטב את החוזקות והעוגנים של נחשון, אשים דגש על פיתוח, חיזוק
והעצמה של הקהילה ומקורות ההכנסה שלה תוך עבודה עם כל החברים

ובעלי התפקידים. תפיסת הניהול שלי היא העצמת מנהלי הקיבוץ בכל
הרמות ולאפשר להם להוביל ולהתפתח תוך עבודה משותפת.  

בעת הזו, יש צורך חיוני ליצור הקשבה והדברות בין כל חלקי נחשון ואני רואה
את עצמי כמי שיכול לגשר בין כל חלקי הקהילה שלנו. אני מחויב לאחד,
לחבר ולקרב את כל שכבות הקהילה על כל רבדיה וגווניה, תוך שמירה

וטיפוח הערכים המשותפים,  יחד עם התחשבות בצרכים השונים של כולם.
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