MARIA J. CAGAN
ΣΚΟΠΟΣ
Ένα δυναμικό, έμπειρο, πρακτικό διευθυντικό στέλεχος που αναζητά έναν διευθύνοντα σύμβουλο ή άλλη ανώτερη
θέση - ενδιάμεση ή μόνιμη, κατά προτίμηση επιχείρηση προσανατολισμένη στην ανάπτυξη
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
• Αποφασιστική, κινητική, δημιουργική, στρατηγική, καινοτόμος, δυναμική, με οικοδόμηση συναίνεσης και
εμπειρία.
• Δυνατότητα δημιουργίας και κινητοποίησης ισχυρών ομάδων διαχείρισης, ανάπτυξης ή μετατροπής
εταιρειών και αύξησης εσόδων και κερδών.
• Δημιουργική στην ανάπτυξη στρατηγικής, λύσεων και επιχειρηματικών ευκαιριών ανάπτυξης.
• Έμπειρη με βαθιά, ευρεία γνώση των επιχειρηματικών πρακτικών. Μπορεί να συγκεντρώσει γρήγορα τις
σχετικές πληροφορίες, να φτάσει στην καρδιά του θέματος και να εφαρμόσει μια λύση.
• Αποφασιστική ικανότητα λήψης αποφάσεων, μετριάζεται με μια πρακτική και υλοποιήσιμη προοπτική.
• Ικανή να μεταφέρει αποτελεσματικά τη γνώση της σε όλα τα επιχειρηματικά μοντέλα και κατηγορίες.
Μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση των δημόσιων και ιδιωτικών εταιρειών, στις σχέσεις με τους πελάτες,
στην ενθάρρυνση του περιβάλλοντος εργασίας και στην παροχή κινήτρων, στην επισκευή παλαιών ή στην
εφαρμογή νέων τεχνικών, καθώς και στην ανάκαμψη των επιχειρήσεων.
• Με θέληση να παίρνει γρήγορες, δύσκολες αποφάσεις. Προσανατολισμός στην οικοδόμηση
μακροπρόθεσμης επιχειρηματικής αξίας.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
4/2000 ~ σήμερα: Santa Barbara Consulting Group, LLC, Διευθύνοντας σύμβουλος
1/1999 ~ 11/1999: MessageMedia, Inc. Boulder, Εκτελεστικός διευθυντής
1/1996 ~ 1/1997: Consulting.com, Inc. Santa Barbara, CA, Ανώτερος Αντιπρόεδρος πωλήσεων και μάρκετινγκ
1982 ~ 1994: Century Marketing, Los Angeles, Ανώτερος Αντιπρόεδρος πωλήσεων & μάρκετινγκ
1976 ~ 1982: The David Jamison Carlyle Corporation, Los Angeles, Διευθυντής Ανάπτυξης Επιχειρήσεων
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1962~ 1965: Παρακολούθησε στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες, απέκτησε πτυχίο στο
μάρκετινγκ το 1968 UCLA, MBA, παντρεμένη με δύο παιδιά
ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ


Εξυπηρέτησε ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου έξι εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων τριών
δημόσιων εταιρειών. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεκατεσσάρων μη κερδοσκοπικών οργανώσεων.
 Η Μαρία είναι επί του παρόντος σε τρία διοικητικά συμβούλια
 Συμμετέχει στο Επιχειρηματικό Ταμείο του Βόρειου Τέξας
 Αξιολογητής και Μέντορας για τις υποβολές του Βόρειου Τέξας για το Ταμείο Αναδυόμενων Επιχειρήσεων
του Τέξας (Πολιτεία).
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
•


Εθελόντρια σε χορωδία παιδιών με μειωμένη κινητικότητα
Πεζοπορία και σκι

