ענת סתיו
+972-50-8855065
anat.stave@gmail.com
פרופיל לינקדאיןhttps://www.linkedin.com/in/anat-stave-7125011 :
תמצית:
✓ ניסיון עשיר בתפקידי ניהול בכירים בעולמות טכנולוגיות המידע
✓ השכלה פיננסית (חשבונאות כלכלה ,רו"ח) והבנה עסקית עמוקה
✓ בוגרת לימודי הכשרת דירקטורים ,בר אילן
✓ תודעת שירות גבוהה ומוטיבציה חזקה להשגת היעדים הארגוניים
✓ בעלים גאה של כלבת רידג'בק
✓ חברה מזה כחמש שנים במועדון הישראלי לרודזיאן רידג'בק (ע.ר) ודרכו
בהי"ל
✓ אשמח מאוד לתרום מהידע והניסיון שלי לטובת ההי"ל

התנדבויות:
✓ חברה בקבוצת  - Tough Mudders for Larger Than Lifeקבוצת בכירים שהתאגדה לגייס תרומות
עבור ילדי ״גדולים מהחיים״ (ילדים חולי סרטן) .ספציפית ,אנחנו מגייסים להקמה של גן בבאר
שבע לילדים אחרי טיפולים שהמערכת החיסונית שלהם מושבתת .בשנה שעברה הצלחנו לגייס
 ₪ 1,200,00והשנה ₪ 1,700,00
✓ שופטת מזה  3שנים בהקאתון נוער בינלאומי בחיפה Haifa TeanTech
✓ מנטור בהקאתון נוער בטכניון iGem
✓ חברה בארגון ״מנטור לחיים״ שמלווה חיילים בודדים שמשתחררים.
הישגים מקצועיים:
מכבידנט

2019 - 2016

 ,CIOמנהלת אגף מערכות מידע וטכנולוגיות
One1, Israel

2016 - 2012

סמנכ"ל ,מנהלת חטיבת פרויקטים וטכנולוגיות
קבוצת  One1מורכבת מחטיבות .כל חטיבה מתנהלת כחברה עצמאית לכל דבר ועניין.
Accenture, Israel

2011 - 2005

חברת הנהלה ,מנהלת פרויקטים מורכבים ופיתוח עסקי ב( Accenture-ענקית ייעוץ גלובלית מתמחה
באסטרטגיה של ה ,IT-פתרונות טכנולוגיים מתקדמים ופרוייקטים מורכבים במערכות מידע)

Ness Technologies, Israel

1997 - 2005

מנהלת תחום פרויקטים  SAPבמגוון מגזרים :תעשייה ,היי טק ,השכלה גבוהה ,מגזר פרמצבטי
חברת חשמל לישראל בע"מ

1991 - 1997

מנהלת בכירה מדור דוחות כספיים ,הנהלת חשבונות ראשית
ליובושיץ  -קסירר רו"ח בע"מ
התמחות בחשבונאות ולאחריה רו"ח

1987 - 1991

השכלה:
בר אילן ,ישראל – הכשרת דירקטורים ומנהלים בכירים
•
אוניברסיטת חיפה ,ישראל
•
מנהל עסקים למנהלים במפעלים עתירי ידע
אוניברסיטת ת"א ,ישראל
•
 B.A.בחשבונאות וכלכלה וכן לימודי שנה ד' לרואי חשבון
איק"א  -האיגוד הישראלי לקואוצ'ינג וניהול ממוקד תוצאות ,ישראל
•
לימודי הסמכה כפולה קואוצ'ינג ניהולי וארגוני
Core Senior Managers' School - St., Charles Academy, Chicago
•
ניהול בכיר לפי מתודולוגיות Accenture
סיון  -ביה"ס למקצועות המחשב
•
ניתוח מערכות למנהלים
SAP Partner Academy, London July 2000
•
Internet Sales
SAP Partner Academy, Toronto Oct-Nov 1997
•
SAP FI/CO module
תעודות מקצועיות:
• רישיון רו"ח
• רישיון יועץ מוסמך SAP
פרסים ותעודות הוקרה:
• נבחרתי ע"י  Accentureלתכנית עולמית מיוחדת לקידום נשים בניהול בכיר בAccenture-
• המלצות ועדויות של לקוחות
• אוניברסיטת חיפה  -תעודת הצטיינות על הישגים אקדמיים
• טכניון  -תעודת הוקרה על ניהול ותפעול פרויקט יישום  SAPבטכניון
• סיון  -תעודת הצטיינות על הישגים לימודיים
שפות:
▪ עברית  -שפת אם
▪ אנגלית – שוטפת ברמת שפת אם (כתיבה ,דיבור וקריאה) .שפת העבודה היומיומית שלי במשך
שנים הייתה אנגלית
▪ ספרדית  -ברמת מתחילים

