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 وقبل هذا كان يشغل.جاك ميشيل رئيس الشرق األوسط وإفريقيا لألعمال البنكية للشركات والمؤسسات في بي ان بي باريبا
منصب الرئيس التنفيذي ورئيس القطر في بي ان بي باريبا الهند وعضو اللجنة التنفيذية في بي ان بي باريبا آسيا باسيفيك
)م2015-2009(.
 كان جاك ميشيل يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لبنك فورتيس آسيا باسيفيك،قبل االلتحاق بالعمل في بي ان بي باريبا الهند
 عمل جاك ميشيل في كريديت ليونيس. عام متتالية منها عشر سنوات في هونج كونج18  وقد عمل في آسيا لمدة.في هونج كونج
 باسيفيك في- م كمسئول أول للقطر في تايالند ورئيس وحدة المخاطر في آسيا2007  الى1996 ثم كاليون في الفترة من عام
هونج كونج.

تخرج السيد جاك من ) (E.S.S.E.Cتخصص إدارة مالية من جراند ايكول  -فرنسا
كما تم تعيينه بوصفه مستشار التجارة الخارجية الفرنسي -الممثل الرسمي للجمعية الفرنسية لألعمال عبر البحار) وقد اختير الحقا
رئيسا لمستشاري التجارة الخارجية الفرنسية في هونج كونج كما اختير أيضا رئيسا لمستشاري التجارة الخارجية الفرنسية في
.البحرين
شغل السيد /ميشيل منصب رئيس المجلس الحاكم للغرفة التجارية الصناعية الفرنسية الهندية ) (IFCCIاعتبارا من عام  2010حتى
سبتمبر  2012م.
تم منح السيد /ميشيل وسام الشرف الفرنسي و الذي يعد أعلى وسام كفاءة فرنسي للكفاءات العسكرية و المدنية.

