
קורות חיים של
יוני שיינין

www.yonish.net  :אתר פורטפוליו
 www.facebook.com/yoni.sheinin :פייסבוק | yoni.sheinin@gmail.com :אימייל

ת.לידה: 12.02.1980
ת.ז. 026619122

סלולרי: 052-6229966
טלפון בבית:09-8875023

כתובת: הרב יאנה 1 דירה 2 נתניה 42759
רשיון נהיגה: 8513281

מצב משפחתי: נשוי 3+

 www.yonish.net/blog : מנהל את הבלוג המקצועי לגרפיקה
הבלוג נבחר לנבחרת הבלוגרים של ”קרמדלה.קום“ ומשתף פעולה עם גופים נוספים ברשת. 

ניסיון תעסוקתי
- 11/2011 - כיום :  וובסמטר בחב‘ קרנות השוטרים.

- 03/2011-11/2011 : תפקיד: מנהל מחלקה גרפית, חב‘ ”כל משרד”.
קבלת עבודות ופרוייקטים מתמשכים ועבודה שוטפת מול לקוחות רבים.   

עיצוב והפקת כל סוגי עבודות הפרינט: כרטיסי ביקור, פולדרים, רול-אפים, לכה סלקטיבית, ועוד.  
- 2006-03/2011 :  תפקיד: גרפיקאי במשרה מלאה ב“מ.ל.א. 2000 בע''מ“, דפוס דיגיטלי. 

במהלך עבודתי במקום קודמתי לאחראי הבאה לדפוס, ולאחר מכן למנהל המחלקה הגרפית.   
נסיון רב בגרפיקה, והבאה לדפוס.   

- פרילנסר (ע.פ.), עוסק בבניה ועיצוב אתרי אינטרנט, מזה כשנתיים.

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

* בעל בלוג, יכולת כתיבה שיווקית, וכושר התבטאות גבוה.
* אנגלית ברמה גבוהה (שיחה, קריאה, כתיבה. בפרט לכל מה שקשור במחשוב ותוכנות גרפיות ומקצועיות)

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

* יכולת הדרכה.

Graphic Design
Print

עיצוב גרפי ברמה גבוהה.
* 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. 

Web
עיצוב גרפי ברמה גבוהה.

* שרתי לינוקס: cpanel התקנת אתר מלא על שרת, ניהול דומיינים והוסטינג
* בניית אתר אינטרנט מלא כולל מולטימדיה ואלמנטים בפלאש: איפיון, עיצוב, חיתוך מפוטושופ (psd to html+Css), עריכה ועדכון אתר קיים.

* עיצוב אתר ריספונסיבי, התאמת אתר למכשירים שונים.
* Adobe DreamWeaver שליטה מוחלטת וניסיון רב.

* Adobe Flash שליטה וניסיון.
 .HTML5, HTML, CSS, JavaScript  :שפות *

 WordPress *
שליטה מלאה בממשק + שינוי מאפיינים ב- CSS, הכנת הממשק לצד הלקוח, התקנת פלאגינים ואפליקציות שונות.   

ניסיון בהמרה 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. 

לתיק עבודות מקוון: 
http://yonish.net/portfolio/print/
http://yonish.net/portfolio/web/


