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 גיל צפוני

 

 מגורים : פתח תקווה
              052 –2723462נייד : 
 gil@zefoni.comמייל : 

 
 עם והתקשרות ומתן משאניהול ותכנון , ורכש תחומית-רב עולמית לוגיסטיקה ניהולמתמחה ב

 שרשרת מלאי, KPI מדדי עם עלויות להפחתת רכש אסטרטגיית יישום, שלישיים וצדדים ספקים
 .האספקה

 התמחויות:

 וחסכון לארגון התייעלות, מוכח במערכות תפעוליות מורכבות ניסיון 

 יבוא יצוא רכש גומלין, , שיפור הקמה ובניית מערך ספקים, לוגיסטיקה וסחר מקומי ובינלאומי

 .ותובלה משולבת

  עבודה לפי ניתוחי  שיפור מחלקת רכש, בניית נהלים,  או/ובנייתTCO וניתוחי הורדת ,

 אפיון וכתיבת מכרזים., עלויות

 

 : ניסיון תעסוקתי

  ניהול ופרויקטים  –גיל צפוני            2011 - היום          

 .שופרסל און לייןשל מערך ההפצה בפועל  תכנון הקמה וניהול  ●

 משלוחים ברמה חודשית. 350,000תכנון, הקמה וניהול מערך הפצה של כ  ○

 גיוס בעלי תפקיד, תכנון וכתיבת תיק הפעלה וניהול מערך ההפצה הכולל. ○

 צוות ההפצה וניהול מאות שליחים וכלי רכב.ניהול  ○

 מקבוצת  Pollogen ת מערך הרכש, התפעול  והלוגיסטיקה של חברוליווי תכנון  ●

lumenis  )מכשור הרפואי( 

 תכנון, הסמכת הספקים  וליווי של מערך הרכש וההפצה של החברה. ○

 הובלת שינויים, איתור מקורות רכש, שרשרת התפעול והאספקה. ○

 אלקו שנאים(לשעבר )  VonRoll Transformersשרשרת האספקה,  ניהול ●

 עובדים. ללוגיסטיקה ומחסנים, ניהו בנייה מחדש של מחלקת רכש, קב"מ ○

 שנתי.  ₪מיליון  200תכנון וניהול מחזור קניות של כ  ○

המונה כ  ניהול מערך הרכש והמכרזים מטעם משרד הכלכלה  של מכללת קיי בבאר שבע ●

 סטודנטים  5000

 תכנון וכתיבת מכרזים בהתאם לדרישות החוק ובהתאם לצרכי המכללה ○
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 1962עמותה ציבורית ומלכ"ר  –ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל  וליווי  ניהול ●

הכשרת והסמכת מאות בוגרים בתחום כל שנה בהסמכה בינלאומית מטעם  ○

IFPSM (CPM /APLP) 

  ארגון פתחון לבשל מועצה הציבורית החבר  ●

 חבר מועצה ציבורית המאשרת את התקציב והפרויקטים של העמותה. ○

 

  קבוצת פרסום פובליסיס גלר נסיס COOוסחר  תפעול סמנכ"ל         2011   -2007

 חבר הנהלה ●

 שונות.ת וניהול מחלק ניהול התפעול, הפקות, הסכמים וחוזים, ●

  .שנתי ₪ליון ימ 150, מחזור קניות של מעל ניהול ספקים והסכמים של הקבוצה ●

  (INTERCOSMAמנהל הרכש של קבוצת הקוסמטיקה והפארם )        2007 -2004

 (TEMPOטמפו תעשיות בירה ) -מנהל לוגיסטיקה ארצי            2004 -2003

  (ROSTAMרוזתם  עם אתרי יצור בארץ ובחו`ל ) -מנהל רכש ולוגיסטיקה            2003 -2000

  מנהל פרויקטים בחברת יעוץ      1996 -1999

 

 צבא:

 רס"ל מפקד טנק חיל שריון 1988-1991

 

 :השכלה

 מטעם ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל. CPM בכיר רכש מנהל  2009

 , רופיןוניהול תעשייה מהנדס  1996

השתלמויות וקורסים בנושא לוגיסטיקה קניינות ורכש, ניהול קב"מ, יבוא 

 ויצוא.

 

 שפות:

 דיבור ,קריאה וכתיבה ברמה גבוהה. -אנגליתשפת אם.   -עברית


