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אני מעצב
שיודע ומבין  UXעבור כל פלטפורמה ו UI-עבור כל מכשיר/רזולוציה.
שיודע מיתוג ,דפוס ,פרסום ואת עולם הדיגיטל באותה מידה.
שיודע להמחיש עיצובים בכתיבת קוד .HTML/CSS

התמחויות וכלים
דפוס  /מיתוג

Illustrator
Indesign

 / UIדיגיטל

איפיון

 / UXהדגמות

Sketch

Oﬃce

Photoshop

litmus

Adobe XD

Visio

Zeplin

HTML5/CSS3

ניסיון תעסוקתי
 - 2017היום

2014-2015

מעצב פרסום
מדיות דיגיטליות

מעצב UI/UX
לתוכנות ואתרים

עיצוב קמפיינים בשוטף והתאמות עבור אתר החברה,
חומרי פרסום לדפוס ,לרשתות החברתיות ,לגורמים
חיצוניים ,ולמסכים שונים בין נקודות מכירה שונות.
יצירת פיצ׳רים לאתר יחד עם צוות פיתוח .הקמת
מערכת ניוזלטר אוטומטית ב.Emarsys-

2015-2017

2014-2015

מעצב פרסום
מדיות דיגיטליות

מעצב UI/UX
לתוכנות ואתרים

עיצוב ובנית קמפיינים הכוללים בניה רספונסיבית
וריבוי שפות לדפי נחיתה ,באנרים ,בניית אימיילים...
שימוש ב TFS, Visual Studio-ו.Litmus-
יצירת  CSS Style Guideלמפתחים.

2011-2014

ניסיון נוסף

תכנון ועיצוב  UIלמערכות אשראי ב,CSS-
תכנון ועיצוב  UIו UX-למערכת רפואה והקמת
פרוייקטים חדשים ובניית המחשות ב.HTML/CSS-
מעצב יחיד מול צוות פיתוח העובד ב WEB-ו.WPF-

& UX
Design
Studio

Freelance
לקוחות מרכזיים

איפיון ועיצוב אפליקציית  Wishlistחברתי עבור
.iOS/Android
יצירת חומרי פרסום ויצירת פתרונות בצמוד לפתוח.

סכמות ועיצוב לאתר רספונסיבי לרשת
חברתית שעלה באוויר עבור בעלי דעות
בשוק ההון בשיתוף עם דה-מרקר.

2008
2010

פרוייקטים מגוונים לאתרים ואפליקציות כולל
איפיונים ,סכמות ,עיצובים ,עבודה ישירה
מול מפתחים ולקוחות בסטודיו בעל ניסיון.

) BIGBOXבסט ביי(
מכירות פרונטליות

איפיון/עיצוב עבור ,iOS / Android / Web
עיצוב ובניית דפי נחיתה ,עיצוב מוצרי פרסום לweb-
ולדפוס ,עבודה בסטודיו המכללה.

שירות קבע וסדיר
ראש צוות IT

2003
2008

ניהול ותמיכה במערכות מבצעיות ותמיכה טכנית ליחידה.
ניהול והכשרה צוות של  10מנהלי רשתות.

 בונוסים על רמת השירות

 מצטיין יחידה  מצטיין אלוף פיקוד דרום

השכלה
2013
2014

2007
2009

2010
2013

תואר B.A Graphic Design
הגשה באוניברסיטת  NBUבבולגרה,
לימודים אונליין להשלמה

התמחויות  -אינטרנט ו ,UX-איור ,אריזה
ועבודות מול מלכ״רים
תחומי לימוד  -טיפוגרפיה ,דפוס ,פרסום,
קונספט ,מיתוג ,תוכנות .Adobe

 סיים בציון 6/6

 מצטיין התמחות אינטרנט

מערכות הפעלה

E.P.S
COLLEGE

יצירה של מדיות שונות לפרסום,
Photoshop, Freehand
Flash, Dreamweaver

...
2003

 ,Freehand, Photoshopדפוס ,מיתוג

 סיים בציון 100

שפות
iOS

אתרים אהובים
MacOS

עברית
אנגלית
צרפתית
יפנית
רוסית )I'M NOT RUSSIAN :
><html5/
.css3
;) (SOONER OR LATER javascript

בגרות
גרפיקה ואומנות

תחומים
דפוס
דיגיטל
פרסום
מיתוג
איור
אריזה
וידיאו3D/

) MY WEAKNESS :

