
 دو تعداد صفحات:         امیرشروین خطیبی نام خانوادگی: –نام 

 6/0صفحه:            61/20/6531 متولد:

 رتردام –هلند  –لیسانس الکترونیک / ارسموس یونیورسیتی  تحصیالت:

 22600921196 تلفن:

 رزومه

 2831-2831سال: 

 شرکت پارس ترمینال

از سازندگان اروپای پمپ های کاربردی در صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی و نیروگاهیو لوله و اتصاالت  –تهیه و تدارک شیرآالت  :زمینه فعالیت

 غربی ، ژاپن و کره جنوبی بعنوان نماینده و دفتر مهندسی سازنده در ایران.

 .شرکت در مناقصات و مزایده های پروژه های مربوطه و صنایع حساس -

 .لجستیکارائه محصول و خدمات پس از فروش و  -

 مسئولیت و سمت اینجانب:

 بخش فروش و خدمات پس از فروش. -

 شناسائس پروژه های فعال و طرح ها و افراد کلیدی. -

 برگزاری جلسات معرفی سازندگان و محصوالت و تکنولوژی. -

 برگزاری و شرکت در جلسات بازرگانی. -

در وندور لیست وزارت نفت و شرکت های تابعه و  برگزاری و شرکت در جلسات فنی جهت قراردادن سازندگان با محصوالت خاص -

 پیمانکاران اصلی و فرعی.

 نظارت بر اجراء و نصب بعنوان نماینده سازنده در مقصد. -

 شرکت نمایندگی و مصرف کننده نهائی در کشور مقصد( –خارجینظارت بر امور بانکی فی مابین )تولید کننده  -

 شناسائی نقاط ضعف آنها در پروژه های مورد نظر. محصوالت تولید کنندگان ومقایسه و ارزیابی  -

 از مبدا تا مقصد. نظارت بر حمل -

 آسیب های احتمالی وارده بر محصول در حین حمل.یض قطعه و یا هماهنگی های جانبی از قبیل تعو -

 تسلط بر اینکوترمز -

 ارائه گزارش به مدیر باالدستی -

 2831سال 

 شرکت پتروشیمی تخت جمشید

 سرد  PBR/SBRتولید  :زمینه فعالیت

 الستیک سازی و هواپیما سازی کاربرد محصول:
 پیشرفت پروژه: خاک تا تاسیس کلیه واحدها

 دولت دهم دورهمهلت پایانی: پایان 

 ساعت 63مجموع کار ساعات روزانه : 

 

 اینجانب:و سمت سئولیت م

 و  بررسی منابع درخصوص اقالم مهندسیمدیرتدارکات 

 تامین کاالایجاد سیستم منابع  -

صنایع بابهره برداری از لیست سازندگان وزارت نفت و شرکتهای تابعه جهت گردآوری  برتر سازندگان و شناسائس شرکتهای پیمانکاری -

 .لیست انحصاری و مستقل پتروشیمی تخت جمشید



 0/0صفحه: 

 .مالیمنابع بررسی و ارزیابی شرکتها از نظر امکانات فنی مهندسی و آزمایشگاهی و  -

 .قصات و مزایداتاعضو کمیته من -

 .عضو کمیته بازرگانی -

 خرید. کنترل پروژه -

 هماهنگ کننده فی مابین شرکت با سایر صنایع باالو پائین دستی مرتبط با وزارت نفت و سایر وزارتخانه ها -

 .NPCارائه گزارش به مدیرعامل و مدیریت  -

 

 2833- 2831سال 

 بازارهای مالی سهام و فارکس

 .نفت و طالی داخلی و بین الملل)فارکس(( –بورس  –)سهام )بازارهای مالی  ایفعال حرفه  -

 0269نفر هفتم دنیا از لحاظ بازده مالی در بروکر هات فارکس در سال  -

 مشاوره به افراد حقیقی. -

 معامله گر شخصی. -

 

 سایر مهارتها: 

 .پایه ، محاوره =فنی( / آلمانی  –هلندی = )بازرگانی  –زبان خارجه : انگلیسی  -

 و ویندوز. مثل آفیس ITآشنائی با کلیه نرک افزارهای اداری و اجرائی  -

 .آشنائی با فرهنگ های مختلف از طریق اقامت طوالنی مدت در اروپا )هلند( -

 سازگاری کارکردن در قالب تیم ها و گروه ها و توانائی برقراری ارتباط موثر با سایر اعضاء سازمان. -

 ط در سوابق کاری قید شده.مهارت در کلیه امور مرتب -

 

 مهارتها و عالقه مندگی های شخصی 

 بدنسازی -کاراته  –کوهپیمائی  –شنا 


