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 לתפקיד מנהל עסקי בקיבוץ נען ימועמדות -מכתב לחברים 

                                                                                                                                            , חבר ובן קיבוץ נען.רותם, כרמל ואלהואבא ל לשירה , נשוי43בן אני נמרוד וידן, 
                                                                                                                           ניהול, פיתוח עסקי, שיווק ומכירות.ב בעיקרובתחום העסקים  נים האחרונות אני עוסקשה 20-ב

פלים" -טרפלקס"עסקתי בעיקר בשיווק ומכירות במספר חברות )"נען מוצרי השקייה",  2010ועד  1998מ 
                                                                                                  (."ו"טמבור"( וכמו כן ביזמות )"צוות צבע

בעולם והמובילות מהגדולות  אני עוסק בעיקר בניהול ופיתוח עסקי בחברה שוויצריתועד היום  2010החל מ 
 150עובדים,  10,000, מחזור מכירות של כמה מיליארדי דולרים –" OMYA)" בתחום המחצבים והמינרלים

                                                                                                                                                     (. בפריסה עולמית מפעלים
כמו ו העסקית והמסחרית של החברה בארץמ"אפס" וכיום אני מנהל את הפעילות פיתחתי את השוק בישראל 

אחריות ישירה  בסך הכול) רופהיופרוייקטים של החברה בחלקים מאפריקה ומזרח אצוותים  ,פעילויותמספר כן 
פעילות עסקית של כמה במיליון ש"ח ומעורבות ברמות שונות  15-10של  שנתית וכוללת על פעילות עסקית

                                                                                                                                 ליוני ש"ח(.יעשרות מ
                                                                                                                                    ויוזם שותפויות חדשות. במגוון תחומים ומגזריםביותר מו"מ עם החברות הגדולות  אני מנהלבמסגרת עבודתי 

אורטי ועברתי קורסים שונים ילבסס ולשפר ידע ת כדיהשנים השלמתי תואר ראשון ושני במנהל עסקים  במהלך
 העסקי. בכל תחומי הניהול

לא עליי הביאה אותי להבנה, להכרה ולהחלטה שנען של בכל הנוגע לפעילות העסקית  תי לאחרונהמעורב
   ומשפיע. משמעותי ,תפקיד ביצועי אלא לבוא ולהתמודד על ,העברת ביקורתבלהסתפק בהשמעת דעתי ו

ובכוחי להוביל את המגזר העסקי למקומות טובים, ולהמשיך  אני מאמין שיש לי את היכולות והכישורים
                                                                                                                                            הן החיצוניים והן הפנימיים. המורכבים להתמודד עם האתגרים

 ואני רואה בכך שליחות. הוא ביתית למקום שאני מתמודד לתפקיד זה מתוך תחושת מחויבות, אכפתיות ואחריו

להחלטות  כפוףוב ,צמיחה מתמידיםליש לשמור על חוסנה הכלכלי של נען תוך חתירה לשיפור ואני מאמין ש
, ה)הפרטולתהליכים והשינויים הכלכליים והחברתיים שבאו בעקבותם המשמעותיות שקיבלנו לאורך השנים 

                                                                                                                                                    מכירת המפעל, שיוך וכיו"ב(.  
יש להציב חזון כלכלי עסקי לנען אשר לוקח בחשבון את המציאות הכלכלית, החברתית והדמוגרפית ואת 

 למשאבים הקיימים חסות מלאהי, תוך התייש לבצע מהלכים זהירים ומחושבים  אלו. אתגרי העתיד בתחומים
.                                                                                                                        והחקלאות הקרקעות, בתחומי הנדל"ן, רמי הסיכוןלגוו

תוך עמידה איתנה על האינטרסים  ,שותפויות קיימותבענפים וב, לטפח ולמקסם רווחים בלטיייש לחזק, לשפר, 
אשר ידרשו סיכון  קיימא וארוכות טווח-שותפויות חדשות ברות ולמצוא וליזוםובד בבד יש , החשובים לנען

                                                                                          בצד רווחים צנועים אך קבועים. יחסית והשקעה נמוכים
למצות ולמקסם את מפת הקשרים והיכולות  ל מנתבהון האנושי הגדול והאיכותי בנען עולהעזר יש להשתמש 

 שות.חדויוזמות של בני נען, חברי נען וקיבוץ נען בכל התחומים לשם יצירת הזדמנויות 

תוך שימת דגש רב על  בצוות הניהול העסקי של נען ולהיות שותף משמעותימגזר אני מתכוון להוביל את ה
                                                                                                                                           עבודת צוות.

המערכות העסקיות החיצוניות והפנימיות ואפעל של  יםמעמיקוהכרה  ללימוד תחילה את מרבית זמניאקדיש 
                                                                                                                              .לייצב את המערכות

אפעל את ההחלטות,  היות אלו שלוקחיםצריכים לקחת את גורלנו בידינו ולמתוך אמונה שאנו, חברי נען, 
להגברת המעורבות האקטיבית של חברי נען בפעילות העסקית העכשווית והעתידית )עם דגש על פיתוח 

       מנהיגות צעירה ועתודה ניהולית(.

 משותףכסף ב כשמדוברבעיקר ושקולה מדודה , התנהלות זהירה, מחושבת בעדלקיחת סיכונים אני בנושא 
                                                                                         שנצבר במשך שנים ובעמל רב. ונו השייך לקהילה של

 מנתל אבל אעשה הכל ענדל"ן , והקרקעותהחקלאות, ה ץ או בתחומיבניהול עסקים בקיבוקודם נסיון  יאין ל
עזר באנשים מהתחום לשם הכוונה, יעוץ וקידום יוא ,ביותר מהירהסודי ויהרציני, הללמוד את הדברים באופן 

 הפרוייקטים שכבר החלו ואלו העתידיים.

                                                                                                                                        – לסיכום
לבצע את והנסיון היכולות  ,מאמין שיש לי את הכישורים מאחר ואנילקבל את תמיכתכם במועמדותי שמח א

                                                                      תי במכתב זה.        כפי שהצג התאם לתפיסתיב התפקיד
על הצד הטוב ביותר את החלטות הקיבוץ תוך שמירה  בצעשליח ציבור ואאהיה בסופו של יום ובמידה ואבחר, 

שיח  שמירה על - ולא פחות חשוב רגישות, מחשבה, על יושר, הוגנות, צניעות, נחישות, התמדה, יצירתיות
                                                                                                                                מכבד, נקי, ענייני וחברי.

 נמרוד וידן

                                                                                                              


