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השכלה : 

2014 – 2016 :  בוגר תואר הנדסאי תקשורת אינטראקטיבית במכללה הטכנולוגית רופין. 

עיצוב למדיה חדשה, דפי נחיתה, באנרים ואפליקציות, עיצוב ובניית אתרים Css  ו-Wix ,Html,  אפיון ממשקי 

משתמש UI/UX, צילום, עריכת ווידיאו, אנימציה בפלאש, עיבוד תמונות Photoshop, עיצוב כרזות, אריזות והבאה 

 .Indesign -עימוד ועיצוב קטלוגים, ספרים, חוברות, תפריטים ועוד ב ,Illustrator  לדפוס, פיתוח לוגויים בתוכנת

2013 : מדריך גלישה מוסמך מטעם ארגון הישראלי לגלישת גלים ומכון ״ווינגיט״.  

במסגרת הלימודים נדרשתי לפתח אחריות ויכולת תקשורת מעולה תוך כדי לימוד גלישה מקצועית ובטוחה. 

2003-2006 :  בגרות מלאה, תיכון אורט גוטמן, נתניה. 

התמחות / מגמה : חשמל ואלקטרוניקה. 
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ניסיון תעסוקתי  : 

 “Beach Club TLV” 2018-2019 :  מעצב גרפי ואיש שיווק למתחם החוף

מנהל שיווק וגרפיקאי למתחם החוף ביץ׳ קלאב בתל אביב, אחראי ליצירת וניהול תכנים ברשתות החברתיות, באינטרנט  

ובנייה ויצירת תוכן למתחם.  

2016-2018 :  מעצב גרפי עצמאי 

עיצוב לדיגיטל ולדפוס, בניית אתרים, מיתוג ועריכת וידאו ללקוחות שונים בעולם לימוד הגלישה, לימוד שחייה, קולינאריה 

 .( edenmugani.com - לעבודות )  .מוצרי תינוקות, ועוד

  “Boarderline” 2015 :   מעצב גרפי בחברת

יבואנית ציוד הגלישה והסקטבורד הגדולה במדינה,  אחראי לניהול ועיצוב תוכן באתר החברה, שלטים, פוסטים לרשתות 

חברתיות, עריכת וידאו ואקססוריס לחנויות. 

   “Insight 51”   2012-2013 :   מנהל חנות ביגוד אוסטרלי

חנות אופנה אוסטלית צעירה ואורבנית. תפקידי בחנות היה להיות אחראי לצוות של 3 עובדים, ניהול סחורה, מכירה 

ועיצוב החנות. התפקיד דרש תקשורת בין אישית גבוהה, ראש פתוח, יכולת לעבוד בקבוצות, עבודה לאורך שעות ארוכות, 

התנהלות מול ספקים, התמודדות עם אתגרים והתמצאות, אחריות מרובה ועבודה תחת לחץ. 

   “REEF”   2012-2013 :   מדריך גלישה במועדון

מדריך גלישה וסאפ במועדון הגלישה המוביל בארץ. התפקיד דרש תקשורת מעולה בין חניכים ועוזרי מדריך, עבודה תחת 

לחץ ותנאים קשים, אחריות רבה ויכולת לעבוד בקבוצות. 

   “Billabong”   2009-2013 :   מנהל חנות ביגוד הגלישה

חנות גלישה ואופנה אוסטלית המוכרת בעולם. תפקידי בחנות בשנים הראשונות היה כאחמ״ש בחנות ברמת אביב, לאחר 

שנתיים הפכתי למנהל חנות בהרצליה בקניון שבעת הכוכבים. בעבודה היה עלי  להיות אחראי לצוותים של עובדים, ניהול 

סחורה, הזמנות, הכשרת עובדים לתפקידים שונים ועוד. התפקיד דרש תקשורת בין אישית גבוהה, ראש פתוח, יכולת 

לעבוד בקבוצות, עבודה מרובת שעות, התנהלות מול ספקים ואנשי מקצוע אחרים, התמודדות עם אתגרים והתמצאות, 

אחריות מרובה ועבודה תחת לחץ ויכולת תקשורת גבוה מאוד. 
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יישומי מחשב : 

 Photoshop, Illustrator, Indesign, Preimire, Animate, Dreamweaver,
 Wix, Wordpress

שפות : 

עברית, אנגלית - רמה טובה מאוד. 

תחביבים : 

גלישה, צילום, צלילה, לטייל ושמירה על אורך חיים בריא. 

* המלצות ינתנו ע״פ דרישה 


