CURRICULUM VITAE
EHSSAN AL-DEEN HAIKAL
Contact on: Mobile: 00966 _ 551618919
E-mail: e.7.s.a.n@hotmail.com
__________________________________________________
____________________________________________

❖ PERSONAL INFORMATION:
* NATIONALITY:
Syrian
* Birth date:
1988
* Marital Status:
Single
* Languages: Arabic & English, Fluent – Reading &
Writing

❖

OBJECTIVES
To serve my best efforts for the organization and
emphasize on the individual & organizational
growth, and also to get involved in a team which
values coordination, dedication, and hard work.

❖

KEY strength:

* Good presentation and communication skills.
* The Ability to work under pressure.
* Achieving objectives in and a high-pressure
environment.
* Skills in Team leadership.
* Analytical and problem-solving skills.

❖

WORK EXPERIENCE

* Since May 2015 till now at Al- Shaya Company as
Projects, real estate, & facilities Coordinator (present)
work roll:
Ensure shipments are as per store design
layout.
Order and track items as per requirement.
Keep tracking and follow up of the shipments
till get it at the W.H then at the site.
Prepare projects cost sheet.
Prepare projects tender analysis.
Prepare projects SSP (site submittal package).
Use the Oracle software par excellence.

* 2 Year & 7 months 2010 – 2013 Internet Company
as a sales representative (GO).
* 2 years 2013 – 2015 at Al-Rajhi Takaful for
insurance company as sales Executive.

السيرة الذاتية
إحسان الدين نصوح هيكل
00966 _551618919 :رقم التواصل
e.7.s.a.n@hotmail.com :إيميل

:❖ البيانات الشخصية
 سوري:* الجنسية
1988 :* تاريخ الميالد
 عازب:* الحالة االجتماعية
 القراءة والتحدث بطالقة, العربية واالنجليزية:* لغة التحدث

:❖ األهداف
، لتقديم أفضل جهودي للمؤسسة والتأكيد على النمو الفردي والتنظيمي
.وكذلك لالنخراط في فريق يقدر التنسيق والتفاني والعمل الجاد

:❖ نق اط القوة الرئيسية
.* جودة مهارات العرض والتواصل
.* القدرة على العمل تحت الضغط
.* تحقيق األهداف الموضوعة في بيئة عالية الضغط
.* المهارات في قيادة الفريق
.* مهارات تحليلية وحل المعضالت

❖ الخبرات العملية
 في شركة الشايع-  حتى الوقت الراهن2015  من شهر مايو- * العمل
 أيضا في قسم، منسق في قسم العقار،الدولية للتجارة كمنسق للمشاريع
.الصيانة
:قائمة المهام
. التأكد من مطابقة الشحنات لمخطط المعرض. أمر طلب وتتبع مواد المشرع حسب المتطلبات متابعة الشحنات من وقت خروجها من من بلد المنشأ.لحين وصولها لمستودعات الشركة ومن ثم إلى المتجر
. إعداد بيانات تكلفة المشروع. إعداد ورقة تحليل عطائات المقاولين للبدء بالمشروع. إعداد ملف كامل لتقديم الموقع وبياناته.) على دراية كافية باستخدام برامج (أوراكل) ممثل مبيعات في شركة (جو2013 – 2010  أشهـر7* سنتان و
.لالتصاالت
 في شركة تكافل الراجحي للتأمين التعاوني2015 - 2013 * سنتان
. وخدمة العمالء، كممثل مبيعات

❖

EDUCATION & TRAINING

* Diploma in Physical Therapy from the Syrian University in
Homs. (2009 – 2011)
* Bachelor's degree in business management from the
American University of London. (2004 – 2008)

❖

SKILLS
* Diploma in computer Course:
* Data Entry
* Microsoft office (Word, Excel…)
* Internet use

:❖ التعليم والتدريب
.* دبلوم في اختصاص العالج الفيزيائي من الجامعة السورية في حمص
)2011 – 2009(
* بكالوريوس في اختصاص إدارة األعمال من الجامعة األمريكية في
)2008 – 2004( .لندن

:❖ المهارات
:* دورة دبلوم في الكمبيوتر
.* إدخال بيانات
)... اكسل،  (وورد.* مايكروسوفت أوفيس
.* استخدام االنترنت

