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www.wecreate.co.il .עסק עצמאי לעיצוב גרפי לדפוס ולאינטרנט - WeCreate
ניהול העסק על כל רבדיו: עבודה עם לקוחות וספקים, חתימה על חוזים, עיצוב גרפי, 

הפקה מול בתי דפוס, הנפקת קבלות וניהול כללי של העסק.

תאגיד קבוצת איסתא ליינס בע"מ – מעצבת גרפית לדפוס (תפקיד יחיד בארגון)
• עיצוב כלל החומר הגרפי המודפס בארגון, וכן עיצוב חלק מהחומר הגרפי לאינטרנט.

• סגירה והבאה לדפוס של כל החומר הגרפי בארגון.
• ניהול הפרויקט על כל שלביו: עבודה מול בתי דפוס וספקים חיצוניים, ניהול מו“מ

  וקבלת הצעות מחיר.
• ניהול וביצוע מספר רב של משימות במקביל.

• עבודה מול 45 סניפי הרשת ומול מחלקות המטה.

סטודיו סיטון - מוצרי ניראות וחדשנות לנקודות מכירה - מעצבת גרפית
• עיצוב סטנדים וחומרים פרסומיים תלת מימדיים לנקודות מכירה.

• סגירה והבאה לדפוס.
• עבודה מול החברות המובילות במשק: תנובה, אסם, עלית, יוניליבר, חוגלה, ג‘יימס

ריצ‘ארדסון, סידס וכו‘.   

מדריכת אירובי במכוני כושר שונים (חיטובים, סטודיו טל, הסטודיו של לילך פרידמן, 
מתנ“ס ידלין, מתנ“ס רמת אליהו)

הדרכת קבוצות נשים וגברים בתחום האירובי, אירובי מדרגה, עיצוב הגוף ופילאטיס.

חברת ביטוח ”מנורה מבטחים“ - מסלקת תביעות בריאות
• טיפול בתביעות ביטוח בריאות (בחינת התביעות ואישורן / דחייתן).

• קבלת קהל, מענה לטלפונים ועבודה מול סוכני ביטוח.

בעלת כושר ביטוי טוב מאוד בכתב ובע"פ, יחסי אנוש מצוינים, יכולת עמידה בתנאי פרופיל אישי
לחץ, אחראית, יוזמת, רצינית, זריזה, ”ראש גדול“ ובעלת מוטיבציה גבוהה בעבודה. 

בעלת יכולת עבודה עצמאית ובצוות, שאפתנית, בעלת יכולת למידה מהירה והסתגלות 
לכל סביבת עבודה. מסורה, נאמנה ובעלת תודעת שירות לקוחות גבוהה.
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קורס שיווק שותפים Affiliate Marketing של אדם טל.
תואר שני M.B.A במנהל עסקים, התמחות בניהול משאבי אנוש מטעם המכללה למנהל.

תעודת מעצב תקשורת חזותית מטעם מכון אבני, לימודים במסלול הארבע שנתי.
תואר ראשון B.A. (בהצטיינות) במדעי הרוח והחברה מטעם האוניברסיטה הפתוחה.

הנדסאי תקשורת חזותית מטעם מה“ט.
תעודת דיפלומה בעיצוב פנים מטעם מכללת ”אורט“.

.AAFA תעודת מדריכת אירובי ועיצוב הגוף מטעם המכללה הבינלאומית לאירובי
בגרות מלאה במגמת אדריכלות ועיצוב פנים, תיכון עמית - עמל, ראשל“צ.

עברית
אנגלית

שפת אם
רמה טובה מאוד (דיבור, קריאה, כתיבה)

- תיק עבודות: www.wecreate.co.il . תעודות והמלצות יינתנו עפ"י דרישה -

המרכז לשירות הפרט – חיל השלישות2003-2005
• שירות מלא, 24 חודשים.

• השתלמות והסמכה בקורס צה“לי - רכזי שירות ישיר, הנותן כלים למתן שירות איכותי
וחושף לתודעת שירות הלקוחות.   

• שירות במרכז השירות לפרט בתל השומר - מרכז הרווחה של צה“ל וביצוע תפקידים
  ייחודיים: מש“קית תשמ“ש (תשלומי משפחה) ומש“קית רווחה.

• דרגת שחרור - סמל.

שפות

Illustrator, Photoshop, Indesign - שליטה מלאה בתוכנות גרפיות •
 Outlook, Word, Excel, PowerPoint - Office שליטה מלאה בסביבת •

• שליטה באינטרנט – מיומנויות רבות בעבודה בסביבה אינטרנטית.
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