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ניסיון עבודה

 – 1991היום
מייסד ומנהל "עופר ערד – כלים מתקדמים למיצוי פוטנציאל אישי ועסקי"
שותף ב" -מרכז לפיתוח שותפים ושותפויות".
יועץ ארגוני ,מטפל ומאמן ,NLP-מנחה קבוצות.
לקוחות ופרויקטים
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2011-12
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2010-11
2009-10
2009-11
2007-11
2007-11
2008-09
2008-09

2007-08
2007-08
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2005-07
2003-04

טיפול ואימון אישיים למנהלים ,בעלי עסקים ויזמים בצמתי חיים
ייעוץ ארגוני – רשת בתי הורים רחל ליצ'ק
פיתוח צוות הנהלה חישולי כרמל ,פיתוח מנהלים
בניית ערכה בינלאומית "פיתוח חוסן בזמן שינוי" גיוון אימגינג
מרצה ומנחה בקרייה אקדמית אונו – תואר שני לייעוץ ארגוני
יועץ ארגוני  -תוכנית מנוף לסגל – ביס"ר מעשיהו ,ביס"ר נווה תרצה ,בימ"ר
ניצן-מגן ,בימ"ר תל אביב  -שב"ס
אימון קצינים במסגרת פרויקט תלפיות
פיתוח אישי ואימון סמנכלי"ם בקבוצת הארץ
פיתוח ואימון צוותים – שפע סודקסו
פיתוח ואימון מתכננים ישוביים – משרד לאזרחים ותיקים
פיתוח צוותים – אינטל
הנחיית קבוצת עמיתים ,מנהלים שנה ראשונה ושניה – מכון אבני הראשה
אימון אישי וצוותי של מפקדי בתי סוהר וחניכי פו"ם – שב"ס
הדרכה על אימון וחניכה של קבוצת מנהלי בתי ספר בכירים העוסקים
בליווי מנהלי בתי ספר חדשים במסגרת המכון למנהיגות חינוכית אבני
הראשה
אימון אישי למנהלים בשירות הבטחון
אימון מפקדי מרחבים ויחידות מרכזיות במסגרת קורס ניהול בכיר –
משטרת ישראל ואימון חניכי פיקוד ומטה של משטרת ישראל.
פרויקט פיילוט  -מנהלים מפתחים את מנהלי העתיד – איתור ואימון מורים
בעלי פוטנציאל ניהולי ע"י מנהלי ביה"ס – משרד החינוך – מחוז תל אביב.
פיתוח אישי וצוותי של הנהלת שטראוס ישראל והנהלות החטיבות של
שטראוס ישראל.
אימון חניכי מכללה לביטוח לאומי
פרויקט אימון המשלב ) MBTIסגנונות אישיות( ו NLP -לחניכי פו"ם ברק
)קצינים העומדים להיות מגדי"ם(
פיתוח מנהלי מחלקות ואגפים של שירותים חברתיים – אלכ"א ג'וינט
בשיתוף עם משרד התמ"ת
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לקוחות נוספים
קבוצת שטראוס
שפע  -סודקסו
משרד החוץ
משרד התמ"ת
צ.ה.ל - .פו"ם ,מב"ל ,אוגדה
מכבי שרותי בריאות
משטרת ישראל
שירות בתי הסוהר
משרד לאזרחים ותיקים
אדוונטק
אי  4איקס
קרן היסוד
ג'וינט – אלכ"א
הסוכנות היהודית

אינטל
קבוצת הארץ
טק-דטה
אוטופונט
צמל ציוד רפואי
תנובה מחשבים
אדיונטיקס מערכות
א.ר.י .כפר חרוב
פחמ"ס עין החורש
למבדה קרוסינג
מרקורי מוצרי מדע ותעשייה
קבן תעשיות
Ideazon

השכלה
 - 1983ב.א .פסיכולוגיה  -אוניברסיטת יורק ,טורונטו ,קנדה.
 - 1986מ.א .פסיכולוגיה וחינוך  -אוניברסיטת סימון פריזר,ונקובר,קנדה.
תזה :תהליכי חשיבה בפתרון בעיות

קורסים והשתלמויות










קורס הסמכה MBTI
Strategic Intervention Program by Anthony Robbins- Cloe Madanes
NLP Coach ,NLP Trainers Training ,NLP Master Practitioner
תכנית תלת שנתית בהנחיית קבוצות  -ת.ל.מ .סמינר הקיבוצים
גישור
 5המקצבים – הנחייה בתנועה
סמכות והשפעה במערכות ארגוניות  -כנס התנסותי בינלאומי ע"פ שיטת טויסטוק
ליחסי אנוש
תחרות ושיתוף פעולה בארגונים  -מכון רעיוני-ארגוני
מבוא לטיפול משפחתי-מערכתי  -מכון שינוי

שרות צבאי1979 - 1975 :
1977 
1978-79 
 מילואים מ1990 -

קורס קציני חי"ר
מפקד פלוגת נח"ל
יועץ ארגוני אוגדתי ומפקד חוליית יועצים ארגוניים
מרכז הערכה לאל"מים

שפות
עברית ואנגלית ברמת שפת אם
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