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تاريخ
كلنا لدينا شغف هذا لي!

منذ سن مبكرة  ،بدأت في مجال العزل المائي في عام  ، 1992كرست نفسي لبيع وتقديم المشورة بشأن منتجات العزل المائي السائل.
لقد كنت أتعلم منذ بداياتي  ،لقد قمت بتطوير وتوسيع مجال عملي  ،وتقديم نفسي في قطاع الصناعة والبناء.
بفضل خبرتي الواسعة وبحثي المستمر  ،تمكنت من أن أصبح محترفًا راس ًخا وموحدًا في قطاع العزل المائي والطالءات المستمرة .بفضل العمل الجيد والجاد والمسؤول  ،أقدم خدمة لعمالئي الذين منحوني ثقتهم لمواصلة جهودي.
معيارا له في عالم العزل المائي للسوائل واألرضيات المستمرةPoliurea Sistems .ترتبط مسيرتي المهنية بقيادة وتطوير مشروع
الخاص بي الذي أعتزم أن أكون
ً
لدي ملف تعريف تقني ومنضبط وتواصلي وتحليلي موجه لتحقيق األهداف المقترحة والتفكير اإليجابي .أنا محترف منظم  ،معتاد على مستوى عا ٍل من الطلب وأعمل في فريق .أنا متحمس لعملي  ،وأعرف كيف أستمع لتلبية احتياجات العمالء.

بإخالص؛
أرماند تريسيرا كاسوال

الملف الشخصي

أنا محترف منظم بدرجة عالية ولدي خطة تنقيب وتفاوض وبيع ومتابعة منظمة ألكون ناج ًحا ومنت ًجا .من األمور الحاسمة أيضًا حل النزاعات واتخاذ القرارات عندما تسوء األمور مع العميل.
أنا مرن  ،أي لدي القدرة على النضال من أجل األهداف المهنية مثل النتائج والفوائد وجذب عمالء جدد  ،وما إلى ذلك .وتواجه الشدائد التي تخرج أقوى.
مندوب مبيعات من ذوي الخبرة مع القدرة على التكيف مع جميع أنواع بيئة العمل .عملت في قطاعات مختلفة حققت فيها مبيعات عالية فاقت توقعات منطقتي .أنا شخص يتمتع بالكاريزما ولدي أمر خاص بالكلمة يسمح لي بالتعاطف مع العمالء منذ
البداية .واثق من نفسي  ،ومتحفز وملتزم بتحقيق األهداف والنتائج المقترحة.

شخص مسؤول وديناميكي ومبدع  ،مع سهولة التكيف مع أي بيئة وصعوبة  ،معتاد على العمل تحت الضغط وتحقيق األهداف والغايات التي حددتها الشركة.

هدف

ال توجد عروض أو أضواء نيون توضح لك الطريق للعثور على هدفك الحقيقي في الحياة .قلة من الناس يعرفون غريزيًا ما يريدون فعله على األرض .كنت أعرف منذ سنوات عديدة أنني أريد أن أصبح رائد أعمال  ،لكنني لم أكن أعرف كيف أردت
أن يحدث ذلك.
أعلم أن هذا أمر شائع جدًا لدى األشخاص اآلخرين الذين ال يريدون العمل لدى اآلخرين  ،لكنهم ال يعرفون ماذا يفعلون لتحقيق ذلك.

بعد سنوات

على مدى بضع سنوات  ،أعددت قائمة قراراتي  ،وحددت أهدافًا عامة  ،وأشياء أكثر واقعية  ،وحل ًما أود تحقيقه .أحقق بعضًا منها  ،لكنني انحرف قليالً عن المسار للحصول على اآلخرين .حان الوقت للتقييم ومراجعة األغراض ووضع أهداف
جديدة .يعد تحديد أهداف محددة بوضوح أحد المفاتيح لتحقيق حياة أكثر سعادة.
.
ال أضع أغراضًا لن أحققها  ،أنا فقط أحدد األغراض التي أرغب في تحقيقها .لن يجدي أي نفع إذا قلت إنني سأتوقف عن التدخين أو سأركض كل يوم عندما ال أريد ذلك حقًا.

صغيرا.
لتحديد نفسك وتحقيق األهداف  ،عليك أن تبدأ
ً

في الوقت الحاضر
نظرا لخبرتي الواسعة ألكثر من  30عا ًما في هذا  ،Poliurea Sistemsوقد وثقت بي في االستمرار كرئيس لقسم Poliurea Sistemsبتصنيع جميع منتجات العالمة التجارية PINTURAS FERROLUZتقوم شركة
ً ،
القطاع  ،لدي القدرة على اتخاذ القرارات وتحديد الطريقة إلى األمام.

مواقع الويب ذات األهمية
إذا كنت مهت ًما بالحصول على مزيد من المعلومات حول المنتجات واألنظمة والتسويق والمصنع  ،فانقر فوق الشعار المقابل وستصل إلى صفحات الويب المختلفة.

مسار

لقد قمت بإنشاء مجموعة من األنظمة الخاصة بي  ،المخصصة للعزل المائي واألرصفة المستمرة  ،في مجال العزل المائي  ،مما يسمح لنا بتطبيق أسقف عالية المقاومة لألمطار ودرجات الحرارة القصوى وحركة المرور الكثيفة وحركة المرور على
الطرق والتآكل .مستمر تما ًما  ،ملتصق بالدعم بدون مفاصل أو تداخل  ،مما يسهل تنظيفه وتطهيره بالكامل وصيانته.
نعمل باستمرار على تطوير منتجات وأنظمة جديدة تهدف إلى رعاية البيئة والحفاظ عليها وتلبية متطلبات عمالئنا.

دورات تدريبية
 ،نعمل باستمرار على تطوير منتجات وأنظمة جديدة تهدف إلى رعاية البيئة والحفاظ عليها وتلبية متطلبات عمالئناPoliurea Sistems .في

أحب االحتفاظ بالعمالء:
بناء والء عمالئي من خالل الحلول الشخصية  ،وضمان السعر األمثل للمنتجات األساسية  ،وتقديم خدمة ممتازة (مدخرات العمالء) وجودة عالية.
المطبقون المعتمدون:

المختلفة الخاصة بنا  ،وكان على شركات التطبيقات في السابق أن تأخذ دورات في مصنعنا  ،وبهذا نقدم ضمانًا أكبر وأفضل حل لعمالئنا ،PS .لدينا شهادة مقدم الطلب المعتمد لتطبيق أنظمة Poliurea Sistemsفي
لدينا شبكة تجارية واسعة جدًا مع مراكز التوزيع والفنيين التجاريين الذين يغطون جميع أنحاء إسبانيا  ،ويمكنهم أيضًا خدمة أي دولة أجنبية.
إذا كنت بحاجة إلى خدماتنا سواء للمنتج أو لتطبيقه في العمل  ،فال تتردد في االتصال بي وسأرسل لك فني مبيعات األقرب إلى منطقتك  ،والذي سيساعدك ويجيب على أسئلتك.

:

خبرة

ل
قد كان التحدي الدولي الذي أواجهه تجربة ثرية للغاية  ،على الصعيدين الشخصي والمهني .إن التعرف على ثقافات جديدة وأشخاص جدد وطرق عمل مختلفة يعني التعلم المستمر والتطور .أنا محترف ال يهدأ  ،أحب المغامرة ومعرفة البلدان والقيام
بتحديات جديدة .على سبيل المثال  ،قمت بعمل في البلدان التالية:

أمريكا الوسطى:
الدولي إلدخال البوليوريا EXPOCUBAبنما :العزل المائي للمباني الرمزية المملوكة للحكومة .المكسيك :عزل أسطح العديد من الفنادق المملوكة لسلسلة فنادق .جامايكا :أرضيات صناعية لغرف التبريد في عدة فنادق .كوبا :الحضور في معرض
في البالد .اعادة \ عد .دومينيكانا :العزل المائي ألسطح العديد من الفنادق المملوكة لسلسلة فنادق.
شمال أفريقيا:
تونس :عزل أسطح العديد من الفنادق المملوكة لسلسلة فنادق.أوروبا PSالمغرب :تنفيذ أنظمة ومنتجات PS-Systemsالسنغال :تنفيذ المنتجات و
ألمانيا :العزل المائي لألسطح إيطاليا :تنفيذ PSجمهورية التشيك :تنفيذ المنتجات وأنظمة PS-Systemsروسيا :أرضيات صناعية لغرف التبريد في عدة فنادق .أوكرانيا  ::العزل المائي للمباني الحكومية الشهيرة .سلوفاكيا :تنفيذ المنتجات وأنظمة
فرنسا :العزل المائي لحمامات السباحة اليونان :عزل األسطح المقاومة للماءالشرق األوسط PS-Systemsالمنتجات و
إسرائيل :مركز تسوق على األرصفة

تحفيز
تسرب المياه من السائل مع أغشية البولي يوريا
 ،نتحدث فقط عن نوعين ؛ األليفاتية والعطرية ،Pure Polyureas .يمكن أن تكون المجموعات غير محدودة .ومع ذلك  ،في Hybrid Polyureaإذا تحدثنا عن
البوليوريا األليفاتية هي األعلى سعرا ً لمقاومتها لألشعة فوق البنفسجية  ،في حين أن البولي يوريا العطرية تلطيخ وتفقد لمعانها عند تعرضها لألشعة فوق البنفسجية وتكون أكثر صالبة من البولي يوريا األليفاتية.
نظرا لمقاومتها للتعرض لألشعة فوق البنفسجية  ،تعتبر األليفاتية مثالية للتطبيق كطبقة علوية
ً

مجاالت عملي
تسرب المياه
ضيق
األرضيات المستمرة
عزل حراري
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