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 נסיון תעסוקתי
 10/2014 – 12/2012 – ואחראית קשרי לקוחותופרסום סמנכ"ל שיווק  ע. –לתות פנדור )ראשון לציון( ד 

ותכנים תוכן שיווקי ועריכת , כתיבת קריאייטיבקופי ועבודת . במסגרת התפקיד ברבדים החוץ והפנים מערכתי
טיפול שוטף י פרסום, ניתוב גורמי תקשורת, מפרסמים ומשרד, באורכים שונים בעברית ובאנגליתגוונים מ

וד הפייסבוק הבינלאומי של החברה וכן ניהול קשרי הלקוחות ניהול עמ. וניהול יומן סמנכ"ל בהצעות פרסום
 .ן בפייסבוקממומהקידום היכרות עם מערכת הו SEO -ב ידעבעמוד הפייסבוק המקומי. בנוסף, 

 4/2012 – 1/2012 – &יחסי ציבור, תוך עבודת מתמחה ב – )ראשון לציון( אברמוביץ'משרד יחסי ציבור 'אביגל
עדכון ותפעול אתרי האינטרנט של הלקוחות סיוע אסטרטגי בהפקת כנסים וימי עיון ללקוחות המשרד, 

 לעיתונות מקומית. יותוכן שיווק אייטמיםקומוניקטים, כתיבת וניוד (, Daronet)מערכת 

 10/2011 – 7/2011 ,9/2009 – 4/2009 – מנהלת –א )רמת גן, מגדלי אביב( חשבון דניאל שפירהרואה  משרד 
 מכתבים, מענה טלפוני., דוחות ביקורת וכספייםדוחות ועריכת , תוך טיפול שוטף אדמיניסטרטיבית

 2009 – 2008 – )סופר פארם' )סניף ראשון צפון' – ( שרתבמוש שיקלדנית Jetro Cockpit,)  הזנת חשבוניות
, הוצאת המלצות להזמנות, טיפול בחלוקות רשת ת תעודות חיוב והחזרת סחורה לספקותעודות משלוח, הנפק

 .לקוחותל פרונטליומלאי, מתן שירות 
 2007 – מיתוס שובל' )ת"א, ב"ש( –פרונטאלי  קידום מכירה ודיול' 
 2007 – 2004 –  ,ארגון הנוער 'נוער לנוער' )סניף ראשל"צ( – )לא בשכר( הדרכה וניהול לוגיסטידוברות – 

עבודה בצוות הניהולי של קשרי דוברות עם גופים עירוניים ורשמיים בראשון לציון בנושא פעילות הארגון, 
 פעילויותת הרכבעריכת הירחון הסניפי, )אחת לשנה(,  בראשל"צ קייטנה לשכבות מצוקה תכנון והפעלתהסניף, 

 חברתיות בארגון והעברתן לחניכים בגילאי חטיבה ותיכון. 
 

 השכלה והכשרה מקצועית

 2014 – 2013 –  .בוגרת מסלול קופירייטינג ב"הבצפר", בית הספר של מקצועות הפרסום, ת"א 
 2012 – 2009 – בוגרת אוניברסיטת תל אביב (BA) –  .תואר ראשון בחוג לתקשורת 

 ללימודים אמריקניים, בהצטיינות.  תואר ראשון בחוג   
 2007 – 2004 – במגמת ביוטכנולוגיהבגרות מלאה בהצטיינות  – תיכון "גימנסיה ריאלית", ראשל"צבוגרת ה.                                             

 2004 – נוער לנוער, ראשל"צ. –כה תעודת סיום קורס הדר 
 

 שירות צבאי
 . 8200אנגלית( כחלק מיחידת  - "רקממב קורס) גף שפותחמ"ן, א – 2007 – 2008

 
 שפות

 )עברית )שפת אם 

 )אנגלית )ברמת שפת אם 
 מאוד ברמה טובה דוברת ארמנית 

 טובהברמה  דוברת רוסית 
 

 מיומנויות
 שליטה במחשב ובתוכנות ה  Office 
 הקלדה עיוורת 

 נסיון רב במתן שירות לקוחות 
 עבודה תחת לחץ זמן 

 בין תפקידים רביםת צוות תוך תמרון נסיון רב בעבוד 
  יכולת למידה גבוהה 

 עיסוק בתחומים לוגיסטיים 
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