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 בעלים גיראסול אנרגיה מתחדשת  –יוני בן מזי"א 
 

 מנהל בעל יכולת הובלת תהליכים לשיפור והתייעלות בתהליכי ייצור, תוך ראייה מערכתית רחבה.  •

 ועמידה ביעדי הביצוע. יכולת הובלת צוות בתכנון משימות  •

 . הקמה ותפעול מערכות סולאריות –( טכני+מסחרימנהל פרויקטים )ניסיון כ •

    יחסי אנוש מצוינים.ו הבנה טכנית גבוהה  כישורי למידה עצמאיים, •

 

  השכלה:

, שנה שלישית 92יפו, ציון גמר   -, המכללה האקדמית תל אביבבכלכלה וניהול BAתואר ראשון  : 2006-2009 •

 בהצטיינות. 

 .כימיה-ביולוגיה-: בגרות מלאה, בי"ס תיכון חוף הכרמל מעגן מיכאל מסלול מתמטיקה1992-1995 •

                          

 : תיתעסוקניסיון 

 היום: בעלים ומנכ"ל גיראסול אנרגיה מתחדשת  -2019ינואר  •

לתחום האנרגיה   ושירותים  מוצרים  לספק  מנת  על  הוקמה  בישראל של החברה  בלעדית  נציגות  לחברה  המתחדשת. 

לתחום  בינלאומיים  ביניהם:    מותגים  ,  GreenPowerMonitor  ,Sitemark  ,Padcon  ,Jurchen Technologyהסולארי, 

Chemitek ,Solarcleano .  .החברה פועלת על מנת להציע שירותים ומוצרים שממקסמים תפוקות באתרים סולארים 

 : סמנכ"ל תפעול סולאיר ישראל. 2018דצמבר -2017ספטמבר  •

 מגהוואט.   90במסגרת התפקיד הובלת הקמת אתרים סולארים קרקעיים בהיקף מצטבר של 

 MESיישום והטמעה מערכת  -מנהל פרויקטים –: אמרלד מערכות מידע 2017ספטמבר  – 2016פברואר  •

 החברה עוסקת בפיתוח תוכנת ניהול רצפת ייצור למפעלי תעשייה שונים.  

 )פלסטיק, מתכת, עיבוד שבבי ועוד(. מנהל פרויקטים להטמעת המערכת במפעלי תעשייה שונים 

 PVמערכות   O&M מנהל תפעול  –: סולאיר ישראל 2016 – 2011אוגוסט  •

 במסגרת התפקיד אחראי על:  .סולאריים במתח גבוה ונמוךהחברה עוסקת בתכנון והקמה של מתקנים 

 הקמת צוות התפעול והתחזוקה למתקנים. עבודה מול קבלני משנה. -

 , בקרת תקציב, לו"ז.3MWניהול פרויקטים להקמת מערכות עד  -

 בבנק לאומי, החטיבה המסחרית  אשראי( אנליסט: כלכלן )1120אוגוסט  -1020אוג'  •

, ניתוח דו"חות כספיים, דירוג סיכוני אשראי, ניתוח הסביבה התחרותית  ללקוחות מסחריים ניתוח צרכי אשראי

(SWOT)'(, בקרה פיננסית לפרויקטים המלווים ע"י הבנק )בנייה, מערכות סולאריות וכו. 

 .נתב"ג -יחידת האבטחה הממלכתית : 2010יוני  -2005 אוג' •

 

    שירות צבאי:

                                                                                           דרגה: רב סרן .    202: חטיבת הצנחנים, גדוד יחידה , 2003מרץ   –  1996: נוב' תאריכי שירות

 ,  חטיבת הצנחנים הצפונית במילואים. 9255, גדוד סמג"ד : תפקיד תפקיד אחרון -מילואים

   שפות:

 דיבור, קריאה וכתיבה ברמה גבוהה מאד.   :אנגלית שפת אם. -עברית

 : , העשרה מקצועיתשונות

 קורס קציני האשראי של הבנק להכשרת כלכלנים.  -2010בנק לאומי, יוני  -י תלפיות"קורס "אשרא •

 . 05: הכשרת מאבטחי שב"כ, אוג'  קורס מאבטחים ממלכתי אחיד •

 word, excel, power point -שליטה מלאה ביישומי אופיס  •

 קריאה והבנה של תוכניות חשמל, תקשורת ובקרה.  -  AutoCADהכרות עם תוכנת  •

 

 כבוד רב, ב

 יוני בן מזי"א 


