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U:השכלה 
2010- 2013 - BA  ,במנהל עסקיםUהתמחות בשיווקU ,מסלול האקדמי, המכללה למנהלה. 

    איגוד הפרסום  מטעםלימודי פרסום  -סטודנטים 18המונה   IAAתוכנית המצטייניםחבר ב                      
 ת וקמעונאי ותלחבר תקשורתית וקמפיין אסטרטגיה ובניית די קריאייטיב העולמי, לימו                      
 בארץ. ותמוביל                      

 נחום, ראשל"צ.-תיכון גן - 2004-2002
 

U:ניסיון מקצועי 
U10/2013-"    שירות למשרד"-חברתיעסק  100%היום 
  www.100achuz.co.ilאחוזים מרווחי החברה נתרמים לעמותות.  75  
 תפעול אתר האינטרנט ומבצעים *      
 שיווק טלפוני ופרונטלי ללקוחות קיימים ופוטנציאלים. *      
 הפצה ושירות לקוחות *      
 

 עוזר סמנכ"לU -"בע"מ החברה הכלכלית פלס"          2013
 סטודנטים באילת. התפקיד כלל: 15,000נופש שנתי לכ  –החברה מפיקה את פאנג'ויה                   
 מרקום במדיות חברתיות ובאתר אגודת הסטודנטים.ניהול  •
 שירות לקוחות.עם אגודות הסטודנטים וקשרי החוץ ניהול  •
   אגודת למנהל לכללה המוף פעולה בין אגודת הסטודנטים שית ייזום והוצאה לפועל של •

 חבילות נופש. 400-כשהוביל לגידול במכירות של  אונ' ת"אהסטודנטים            
 

 מנהל מחלקת משלוחיםU -ראשל"צ ,"סושה" - 2010-2012
 

 מנהל צוות מכירותU -ארה"ב ,"מאגמה" 2009/2011
 ובארה"ב.ת בדרא"פ מוצרי צריכה בתחום הקוסמטיקה, פועלל בנל"אחברה        

 עובדים 6 המונהצוות והכשרת ניהול  •
 ייצוג החברה מול ספקי לוקיישן •
 במכירות בשלושה חודשים. 20%-כהניב גידול של שפרויקט מיצוב מותג  הובלת •

 
 Uאיש מכירותU -ארה"ב., "סופרנוס"         2008

 המוכרת מוצרי צריכה בתחום הקוסמטיקה בארה"ב, אירופה ואסיה. חברה בינל"א                 
 

 מחסנאי חלפיםU -יק ובניו יבוא ושיווק ציוד הרמה""דוד צ'פנ 2004-2005
 . B2Bת מנופים וציוד הרמה בתחום ה ולעדיייבאת ומשווקת בבמהחברה          
  

U:שרות צבאי 
 ."רסמ שירות צבאי מלא, שחרור בדרגת ובסיס נבטים. 503 ל האוויר, יב"אחובש בחי 2005-2008
 קורסים במסגרת השירות: חובש קרבי וחובש מוטס.                   

 
U:שפות 

 שליטה חלקית. -ספרדית ,   גבוההמקצועית ברמה  -אנגלית ,   אםשפת  -עברית 
 

U:שונות 
 . B+ A1 נהיגה ןבעל רישיו 2003
 לילדים עם בעיות קשב וריכוז. התנדבות ב"בני ארזים", מעון  2004
 לספרדית בסן פדרו, גואטמלה.  בעל תעודת בית הספר 2008
 בעל רישיון צלילה.  2008

 
Uתוכנות מחשבU: 

 .ביישומי אינטרנטו Office -, שליטה מלאה ב SEOניו מדיה וידע בקידום 
 

U:תחביביםU   וכושר גופני שטח, טיולים בטבע, ריצהנגינה על גיטרה, רכיבה על אופנוע. 


