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ניסיון תעסוקתי
07/06-04/11 : גרפיקאי במשרה מלאה ב מ.ל.א. 2000 בע''מ, דפוס דיגיטלי. במהלך עבודתי במקום קודמתי לאחראי הבאה לדפוס,  

ולאחר מכן ניהול המחלקה הגרפית. נסיון: 4.5 שנים בגרפיקה, והבאה לדפוס. 
כיום-05/11 : גרפיקאי במשרה מלאה ב“כל משרד“. בימים אלה עוסק בהקמת מחלקה גרפית, וניהולה. 

תחילת עבודה בעיסוק הנוכחי-01.05.11

לימודים
שנת לימודים אקדמאית במכללת יו''ש באריאל במגמת תקשורת אינטראקטיבית לתואר הנדסאי.

.Web Master  בת''א במגמת  EPS שנת לימודים אקדמאית במכללת

ידע וכישורים:

כללי
אנגלית ברמה גבוהה (שיחה, קריאה, כתיבה בכלל ובכל מה שקשור במחשוב ותוכנות גראפיות ומקצועיות בפרט)

.windows-שליטה מלאה בכל תוכנות ה"אופיס"  וה
.MS-Windows, Apple Mac os, Linux :התמצאות וניסיון בכל סביבות מערכות ההפעלה

Graphic Design

Print
Adobe Photoshop -שליטה מוחלטת וניסיון רב.
Adobe Illustrator - שליטה מוחלטת וניסיון רב.
Adobe InDesign - שליטה מוחלטת וניסיון רב.

Adobe Acrobat Pro  שליטה מוחלטת וניסיון רב.
התמחות רחבה בהמרת קבצי דפוס וגרפיקה מכל סוג- לכל סוג.

ניסיון רב בפבלישינג, סגירת קבצים והבאה לדפוס. 
ניסיון על שרת creo, של xerox ופלוטרים, ניהול קבצים ברשתות, ניהול פרוייקטים בעיצוב והדפסה.

Web
עיצוב גרפי ברמה גבוהה.

בניית אתר אינטרנט מלא כולל מולטימדיה ואלמנטים בפלאש: איפיון, עיצוב, חיתוך מפוטושופ (psd to html+Css), עריכה ועדכון אתר 
קיים.

Adobe DreamWeaver שליטה מוחלטת וניסיון רב.
Adobe Flash שליטה וניסיון.

שפות: HTML, CSS, JavaScript שינוי מאפיינים מכל נתון, לכל נתון ומאפיין מבוקש.
WordPress - שליטה מלאה בממשק + שינוי מאפיינים ב- CSS, הכנת הממשק לצד הלקוח, התקנת פלאגינים שונים. ניסיון בהמרה 

.rtl ,ותרגום תבניות תבניות לעברית

שירות צבאי:
שנת 1999-2003 שירות כחייל הסדר בישיבת מעלות. שירות פעיל:קרבי- לוחם. שנה ו-4 חודשים בגדוד 101 בחטיבת הצנחנים .דרגת 

סמ''ר.

יכולת לימוד והסתגלות מהירים, יחסי אנוש מצוינים.
המלצות יינתנו לפי דרישה, תיק עבודות יישלח בנפרד, ולפי דרישה. 
yonish.net/portfolio/web :לתיק עבודות מקוון לחץ כאן, או גלוש


