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 פרופיל מקצועי –יואב ינון 

 
 3נשוי +, 1970פרטים אישיים: יליד 

 

 כישורים עיקריים:

יכולת הנעה מוכחת, יוצר ערך וצמיחה בעל דינמי יועץ ומנהל מהנדס 

טכנית גבוהה בונה. בעל יכולת בסביבה חיובית ו עסקית מתמדת

מים,  -הנדסיים. ניסיון רב בתשתיות סביבה  תחומיים-וראיה רחבה לפרויקטים רב

 מאסטרטגיה ועד יישום בפועל במגוון שווקים. פסולת, אנרגיה, אויר, קלינטק

 בינ"ל.וקבלנים הנדסה , עבודה משמעותית עם גורמי טכנולוגיהניהול ובעל ניסיון ב

 .עניין לפרויקטים ותם בעליור מתכנן אסטרטגיה , מנתח שוק

 

 השכלה:

1996 BSc  ת"א רסיטתאוניב -( זרימה ומעבר חום)בהצטיינות בהנדסה מכאנית 

1999 MSc  ת"א רסיטתאוניב -עם חטיבה בלימודי ניהול  (סביבתית)בהנדסה 

 בהולנד Royal HaskoningDHV בינ"ל הכשרת מנהלים 2012

 

 ניסיון:

 יואב ינון ניהול הנדסה טכנולוגיה בע"מ : 2015משנת 

 ניהול פרויקטים בתשתיות מורכבות, ליווי הנדסי ופיתוח עסקי

o  ניהול פרויקטים מורכבים בתחומי תשתית מים וסביבה 

o  גדולות בתחומי אנרגיה, פסולת, מים וייעוץ וליווי הנדסי לתשתיות מורכבות 

o :ייצוג טכנולוגיות הנדסת סביבה בישראל 

- Wessel Environmental Technologies טיפול בפליטות לאויר 

- Ultrawaves Water and Environment Technologies פירוק בוצה אולטרהסוני 

 

  מנכ"ל קבוצת אופק צילומי אויר 2015

עובדים,  120של חברה דומיננטית בשוק עם  geographic imagingחדש  ITניהול בתחום 

( וריבוי דיסיפלינות ומוצרים, פיתוח עסקי בשווקים מערכות 5מטוסים ו 3צי מוטס )

 חדשים בעולמות התשתית וההנדסה וייזום תהליכי תכנון אסטרטגי וארגון מחדש. 

 

 העולמית Royal HaskoningDHVמקבוצת   MEDDHVחברת הנדסה   2015-1997

 )תשתיות וסביבה( DHV MEDייעוץ הנדסי מנכ"ל בחברת  2006-2015
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o  ארגון שולי עם פיתוח החברה ממימוש אסטרטגיה שיווקית ל –עם המינוי למנכ"ל

 עובדים.  40עם  רווחיומצטיין מוביל , לארגון בודדים ובדיםע

o  ,ניהול ייעוץ ותכנון בפרויקטים מורכבים בתשתיות סביבה ומים, שפכים, פסולת

 .ותחבורה אויר ,אנרגיה

o  תשתית שנים, הקמת  6במשך לשנה  20%בבמחזור וכ"א פיתוח וגידול החברה

 .כדומיננטית בשוקהחברה  מיצובובקרה -ביצוע-, שגרות תפעול תקציבניהולית

o ופעילות מול גורמי טכנולוגיה , מיסוד וחיזוק הקשר עם חברת האם הבינ"ל

 מחו"ל. והנדסה

 

 Royal HaskoningDHVשל  Resident Directorמנהל עסקי בישראל  2012-2015

מול מנכ"לים ויו"רים  עובדים( 7000)גדולה מובילה לחברה עולמית אסטרטגי פיתוח עסקי 

 .תיות וחברות התשתית הגדולות במשקחברות ממשל

o תיאום פעילות בישראל בין גופי הנדסה וייעוץ גדולים מחו"ל 

o  תפקיד ייצוג החברה בארץResident Director  ודיווח להנהלה הראשית 

 

 DHV MEDמהנדס ראשי ומנהל פרויקטים בחברת ההנדסה  1997-2006

o  מים ושפכיםתקנים טכנולוגים מורכבים בתחומי אנרגיה, מלתכנון וניהול הנדסי, 

 מכניקה מורכבת, הידרוטכניקה, איכות אויר, פסולת ומחזור-אלקטרו תשתיות,

-בדיקות היתכנות הנדסיותבישראל ובחו"ל,  ותעשייתיממשלתי סקטורים עירוני ב

 כלכליות למגוון פרויקטים 

o  מאות משימות תכנון ייעוץ וניהול הנדסי במפעלי תעשיה תהליכית לרבות ביצוע

  , פסולת, מתכת, פרמה, ניירמזון ,הייטקכימיה,  פטרוכימיה, טכנולוגיות מים, 

o למשרדי ממשלה וגופים מוסדיים בתחומי מדיניות, תקינה, ת לאומי הייעוץ ברמ

 מחו"ל ועוד וטכנולוגיות ותהיתכנות ליישום שיט

 

 מקורות -מהנדס ביחידת התפלה ופרויקטים מיוחדים  1997-1996

 ( BioPharmaxמהנדס במשרד הנדסה 'שירי את אלקובי" )היום  1996-1993

 :חברות באגודות
  ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בישראל    2008

 חטיבת יועצי סביבה –חבר לשכת המסחר     2011

 עברית שפת אם, אנגלית ברמה מעולה :שפות

 ישראל וארה"באזרחות: 


