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 חיפוש ומציאת עבודה:

 מאגלדו קורות חייםהכלי: 

  .                                                                               ניהול פרויקטים לימודיים ושיווקיים

 

 :מקצועי ניסיון

משרד המדע הטכנולוגיה מחשב לצמצום הפער הדיגיטלי ירושלים ללימודי מנהלת מרכז  היום -2017

 והחלל

  )החלפה לחל"ד( 

  אחריות ניהולית לכל  פעילות המרכז, הפעלת מערכת וצוות עובדים 

   יצירת שת"פ והתקשרויות מול גופים במגזר הציבורי ובמגזר השלישי 

  מינוף הפעילות והרחבתה לקהלי יעד חדשים בהצלחה 

 משרד המדע הטכנולוגיה והחלל ירושלים ה "לפרויקט להב לימוד הדרכה ותכניות אחראית 2012-2016

 פתוח תכניות למוד מותאמות מגזרית  למגוון קהלים וגילאים 

  הדרכה בקורסים, תמיכה טכנית ומתן מענה מקיף בנושאי הטמעת תוכנות

 ותפעולן 

  התמחות בעבודה מול אוכלוסיות מאתגרות ומורכבות בפתוח מענים

 טכנולוגיים יצירתיים 

 עריכת תוכן, עיצוב גראפי מתקדם עד להרצה 

 מורים, איורי אנימציה וע' לשימוש איורים מאגר הקמת 

                    שמש בית תאמר כה בסמינר י"ד(–ך לימודי המשך )י"ג ניהול מער 2010-2011

  'הפעלת תכנית למודים והכשרות מקצועיות, ניהול מערכת שעות ותפעול מא

 ועד ת' 

 תקצוב  עד להכרה של משרד החינוך לצורכי - למוסד הרשויות יצירת קשר בין 

 םבניית שת"פ וניהול הקשר מול רשויות וגופים מקצועיי 

 גיוס מרצים, הנעת צוות לווי והדרכה מקצועית  -ניהול משאבי אנוש 

  ואירועים משלב התכנון ברתית, ייזום והפעלה של תוכניות ח–אחריות חינוכית

 להרצהועד 

 מתכת חוטי - רלצו שיווק בחברת מנהלת 2007-2009

  מיתוג מחדש ופתוח עסקי של מוצר קיים, שיווק ומכירות בפריסה ארצית 

 המחזור באחוזים ניכרים תוך זמן קצר הגדלת 

  ניהול תקציב שוטף, טיפול בהצעות מחיר, עבודה מול ספקים וסוכנים ועוד 

 בחט"ב ובמכללת נווה ירושלים הוראה בבי"ס יסודי, הוראת מחשבים ותכנות 1997-2006

 : השכלה

 . ת"תמ – ומולטימדיה  עיצוב, אתרים בנית, פרסום, גרפיקה: ירושלים נווה מכללת 2000-2001

 . החינוך משרד תעודת –בגרפיקה התמחות+  ובכירה מוסמכת מורה: בי"ע מרכז סמינר 1995-1996

 הוראה. תעודת - אנגליה, גיטסהד למורות בי"ע מכון 1993-1994

 :מחשב

ל יכולת קליטה מהירה ש מלאה באופיס ובתוכנות גרפיות שימוש נרחב בישומי מחשב ואפליקציות.  שליטה

 תוכנות.

 שפות

 .(דוברת) טובה מאוד ברמה אנגלית

 על עצמי....

 . ועומס לחץ בתנאי" לשעון מסביב" היפורי עבודהובוירה נעימה ובאובהנעת עובדים ניהול פרויקטים מתמחה ב

 . גבוהה ברמה גרפי עיצוב. בפועל לעבודה התפקיד בין וגמישות אלתור כושר, יצירתיות ,מולטי טאסקינג

 


