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קצת עליינסיון תעסוקתי

השכלה

עיצוב גרפי ואיור

עבודות כעצמאי לצד לימודים במסלול לעיצוב גרפי.

• עיצוב ומיתוג עבור חברות מסחריות ועסקים פרטיים -

  בניית לוגו, שילוט, ניירת, ברושורים, כרטיסי ביקור, הזמנות ועוד.

• עבודות Web - עיצוב אתרים מרובי מסכים (רספונסיביים),

.(ActionScript 3.0) עיצוב באנרים בפלאש  

.(E-Pub) עיצוב ועימוד ספרים דיגיטליים •

• תאריך לידה - 02.12.1984

• ת.ז. - 066701830

• מגורים - לה גווארדיה 22, תל אביב

2013 - 2015

טכנאי סאונד

עבודות כעצמאי בתחום הסאונד.

• מיקסינג ומאסטרינג לתכניות אינטרנטיות ותכניות טלוויזיה.

• הלחנת פסקולים וקטעי פתיח וסגיר לתכניות ולסרטוני תדמית. 

• אחראי הגברה במופעים שונים.

• הפקות והקלטות באולפן (פלייבקים ושירים לאירועים).

•  עריכת וידאו ועריכת אודיו לקליפים ותכניות.

•  עבודה כ-DJ באירועים ומועדונים.

• יצירת קטעי מקור.

2005 - 2013

מכללת סלע, רמת גן

לימודי תעודה במסלול עיצוב גרפי למדיה פרסומית.

2012 - 2014

אדמר מתכות בע"מ

מנהל פרוייקטים ומחלקת רכש במפעל מוביל לעיבוד מתכות.

• ניהול תהליכי רכש בחברה.

• איתור וניהול ספקים ומערך הלוגיסטיקה.

• מתן מענה ושירות פרונטלי וטלפוני ללקוחות החברה.

• עבודה מול מפרטים טכניים.

לחצו על הריבוע בכדי לצפות בעבודות ופרוייקטים.

2005 - 2013

מכללת הד (הקרייה האקדמית אונו), תל אביב

לימודי תעודה במסלול טכנאי סאונד.

2005 - 2008

תיכון אנקורי, חיפה

12 שנות לימוד, בגרות מלאה בלימודי תאטרון ותקשורת.

2000 - 2003

שפות

• עברית (שפת אם).

• אנגלית (דיבור, קריאה וכתיבה ברמת שפת אם).

תכונות

• זיקה מלאה ואהבה לעיצוב גרפי ואיור.

• חריצות והתמדה.

• תקשורת בינאישית ותודעת שירות ברמה גבוהה.

• יכולת למידה עצמית גבוהה (מפרטים ומדריכים).

• שאיפה להבנת צרכי הלקוח והתאמת הפתרון 

  האופטימלי.

יכולות

שליטה במיומנויות מחשב - ידע רחב במחשבים,

חומרה ותוכנה.

• בקיאות במערכות הפעלה:

Windows XP / Windows 7 / Windows 8   

• שליטה מלאה בתוכנות לעריכת מוזיקה: 

Cubase 7, Ableton Live 8, Protools, Logic   

• ידע מקיף על אולפן עבודה ביתי ושליטה גבוהה

  במערכות שמע וציוד אולפני.

• שליטה בחבילת CS6 של Adobe לעיצוב גרפי:

Illustrator, Indesign, Photoshop,

Flash Pro, Dreamweaver
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