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השכלה 
2018: רוח חדשה – קורס פיתוח ובניית אתרים 

2015-2016: מכללת אימג' לעיצוב ותקשורת חזותית -  לימודי עיצוב גרפי 
מקום ראשון בתחרות עיצוב הכרזות – 'הנגב לא מה שחשבתם' 

2009-2012: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב -  B.A בניהול, התמחות בשיווק 
סיום בהצטיינות יתרה 

ניסיון תעסוקתי 
2018: מכללת ׳אפרתה׳ ירושלים - מנהלת אתר איטרנט ואחראית דיגיטל 

ניהול אתר המכללה: עבודה מול גורמים שונים, כתיבת תכנים ועריכה. קידום שינויים נדרשים הנוגעים •
לעיצוב, UX/UI. ניהול דף הפייסבוק של המכללה והקשר עם מנהלי הפרסום הדיגיטלי. 

2017-2018: ׳טוב לדעת׳ -  מנהלת דיגיטל 
ניהול פרויקט הקמת אתר e-commerce. עבודה מול חברת התכנה, ביצוע תיקונים, יישום פתרונות, טיפול •

במוצרים, תכנים, עיצוב האתר ומרכיביו. הקמה וניהול דף פייסבוק, אחריות על דיוורים שיווקיים. 
 PPC 2016: ׳קבוצת שי מדיה׳ – מנהלת קמפיינים

• .Google Partner הקמה, ניהול ואופטימיזציה של קמפיינים פרסומיים בגוגל ובפייסבוק. מוסמכת
העלאת תכנים וביצוע בדיקות לאתרי לקוחות מבוססי וורדפרס. •

2014 – 2015: לשכת השר אורי אריאל -  עוזרת דובר 
כתיבה ועריכה של הודעות לעיתונות ומכתבים, ניהול רשתות חברתיות, שותפות בניהול קמפיינים. •

2013: 'ניביט' תקשורת ומחשבים -  הדרכה והטמעת תכנה 
תמיכה והדרכת משתמשים בתכנת ERP לניהול קמעונאות. הטמעת פרויקטים, התאמת המערכת לצרכי •

הלקוח ודרישותיו, תיווך הקשר שבין החברה ללקוח 
2012: 'סטארט- אפ' מרכז לצעירים באר שבע - מנהלת תוכן 

סינון, עריכה והעלאת תכנים לאתר האינטרנט. פעולות קידום שונות, כתיבת מאמרים ועוד  •
שירות לאומי  

2008: המועצה הלאומית להתנדבות בישראל - ע. מנהל מחלקת הדרכות ומנהלת תוכן 
ניהול אתר האינטרנט של המועצה. הפקת ימי עיון והשתלמויות: אחריות מלאה על תפעולם, החל מניהול •

הקשר עם המרצים וכלה בניתוח שאלוני המשוב 
2007: אולפנת עפרה – מדריכה 

 ,Html,css ,Wordpress :ידע במחשבים: אוריינטציה טכנולוגית גבוהה ונוחות בסביבה ממוחשבת. בין היתר
 Office ,adobe cc

שפות: עברית – שפת אם, כישוריי כתיבה והתנסחות - מעולים. אנגלית- רמה גבוהה  

תעודות והמלצות יימסרו כנדרש✓
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