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הובלת תהליכים וצוות  ,תכנון ויישום: הפקות, פעילויות קד"מ, קמפיינים דיגיטליים, תכנון, תקצוב, ניהול ספקים ובקרת הביצוע בפועלניסיון ב 

 להגדלת מכירות, טיפול בהתנגדויות סגירת עסקאות תוך עמידה ביעדים

 ומעוף, מתן פתרונות לאתגרים, עבודה תחת לחץ וריבוי משימות יצירתיותראית מאקרו ומיקרו,  ,תקשורת בינאישית מצוינת: חוזקות 

 BA לטווח ארוך ,במקום משפחתי ,מעניינת ללמוד ולהתפתח במשרהלהמשיך  בעלת מוטיבציה, בתקשורת וניהולa 

 

 :השכלה

2015-2011   :AB  המסלול האקדמי המכללה למנהל  ,(בשיווק, פרסום, הפקה ותוכןהתמחות ) וניהולבתקשורת 

 , בני דרורקריית חינוך ניסויית "דרור":   בגרות מלאה במגמת מדעי החברה, 2006-2003

 

 

 :ניסיון תעסוקתי

 PC  G RPCמנהלת הפקה, חברת :   2020 – 2019

  ,אירועיםו פעילויות קד"מתכנון והוצאה לפועל של פרויקטים שיווקייםa 

 וסגירת חוזים הגשת מכרזים  הצגת קונספט ופתרונות, ,בחינת הצרכים -מתחילתו ואז סופו תכנון הפרויקט 

  , , איתור ספקים וניהול מו"מניהול תזריםו בנית תוכנית עבודה, לוחות זמנים, תקציב והקצאת משאבים

 aניהול סיכונים ומתן פתרונות לאתגרים ומשברים בשטח, תיאום וסנכרון מול כל הגורמים בפרויקט

 ניהול ההתקשרות מול מגוון מפרסמים וסגירת ההזמנות -גיוס חסויות לאירועים ולפעילויות 

 עובדים הדרכה, בקרת ביצועים, וטיפול בתשלומי ,וצוותי הפקה דיילים  -יםצוות ניהול והובלת 

 הקפדה על שביעות רצון מלאה והעמקת הקשר העסקי -טיפוח ושימור הקשר עם הלקוחות 

 קד"מ למותג הפרויקטים בין :OGNAYחברה  יאירועז הגאה, יריד חופשי מגלוטן בשוק הנמל, כ, מיצג מחאתי למר

 בשוהם, קד"מ דלק ועודa, פסטיבל מוזות םיממשלתי יםלמשרד

 

 פרויקט -  'חברת הפקותנכס , 'מנהלת שיווק :   2018

 של יריד התעסוקה ויום הסטודנט באוניברסיטת ת"א, בנית תוכנית, לו"ז וניהול תקציב תכנון והוצאה לפועל 

 לרכישת דוכנים ביריד,  טיפול בהתנגדויות והובלה לסגירת עסקאות גיוס לקוחות 

 מול הספקים תוך תיאום ובקרת הביצוע בפועל ניהול הרכש וסגירת הסכמים 

 

 PIT R M  B OMHSUG  , חברת ראש צוות מכירות:   2018-2016

 עמידה ביעדים אישיים וצוותייםהדרכה שוטפת וסגירת פערי ידע, נציגי מכירה,  8בן  ניהול צוות 

  הלקוח, בקרת תהליכים וניתוח נתוניםבנית תוכניות עבודה, הטמעת שיטות עבודה ונהלים למקסום פעילות 

  מכירות טלפוניותתחילת התפקיד: נציגת 

 

  TUMH , אתרמחלקת פיתוח עסקי ,מנהלת פרויקטים ותקשורת שיווקית:   2016-2015

  תכנון קמפיינים באתר בהתאם לאסטרטגיה השיווקית עסקיים להרחבת החשיפה של חברות מסחריות, יצירת שת"פ 

  ,באנליזות  ביצועבחינת התוצאות העסקיות- TIITELA A ELGOOG 

 

 

 :חברתייםפרויקטים 

o העמותה לעזרה מיידית לניצולי השואה ,מפיקה 

o "עמוד פייסבוק תותחזוקקשורת: תחקירנות, כתיבה שלא נחשפו בתחשיפת סיפורים  ,פרויקט "שירותים ציבוריים 

 

 

 (2009-2007) שחרור בדרגת סמל, מודיעין שדה, תצפיתנית, מפקדת צוות  :שירות צבאי

 רמת שפת אם –עברית שפת אם | אנגלית           :שפות

  נטרסט, פירשתות חברתיות: פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר|  Yiiivo  |TIITELA A ELGOOG -תוכנות ה מחשב:
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