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. (Met Film School בלונדון ( בפוסט פרודקשן בוגרת קורס מקצועי    

 כיום סטודנטית למדיה דיגיטלית באוניברסיטת תל אביב. 
, מאוד מסודרת ומקפידה על כך בעבודה. זמן בעלת יכולות גבוהות לניהול  

ממושמעת, גמישה,   מוסר עבודה גבוה, מתחייבת לייצר סביבת עבודהעובדת טוב תחת לחץ ודד ליינים. 
 ונעימה. בעלת מוטיבציה גבוהה ורצון להתקדם בתעשיה. 

 
                                                                                                                                                               תוכנות:

Adobe Premiere Pro, Avid Media Composer, DaVinci Resolve, Adobe Audition, Adobe After Effects, 
Adobe Media Encoder, Adobe Photoshop, Adobe XD. 

                                                                                                                                                               ניסיון בתחום:
עבודות הכוללות בעיקר תוכן פרסומי   בשנה האחרונה עובדת כעורכת וידאו עצמאית בעיקר מול לקוחות מבריטניה.

עריכת סאונד ואיזון צבע לכל  לרשתות חברתיות, אך גם סרטים קצרים מסגנונות קומדיה ודוקו. אני מבצעת גם 
                                                                                                                                                                                             במסגרת הלימודים עובדת הרבה עם סרטי סטודנטים. עבודה.

שימשתי כעוזרת הפקה, עוזרת בימאי, עוזרת סאונד   ןבהפקות קטנות בהבהתנדבות בעברי התנסתי גם בעבודה 
. זרת עריכהועו  

 אחר:
2021  – מתמחה באיגוד הבמאיות והבמאים. עבודה ממוקדת על פרוייקט העוסק בשילוב אנשים עם מוגבלות  

 בתעשיית הקולנוע והטלויזיה. קשר מול גורמים רבים ועשייה חברתית. 
 

ניסיון תעסוקתי:                                                                                                                                                          
2017-2020 – לונדון. ע' קב"טית ובכירת מטען בביטחון אל-על.                                                                                    

התפקיד   תפקיד בעל אחריות גדולה על בטחונם של אנשים, בו פיתחתי את היכולת לפתור בעיות שונות תחת לחץ. 
על  -מול בכירים בביטחון אלכלל ניהול צוות עובדים, ניהול משמרת, עבודה ישירה מול גורמים בריטיים מקומיים ו

שנים. הדבר תרם לרמת אנגלית גבוהה מאוד, דיבור שוטף,    3בארץ. במסגרת התפקיד התגוררתי בלונדון במשך 
 קריאה וכתיבה ברמה גבוהה. 

2015-2017 –  שירות צבאי מלא                                                                                                                                      
סמלת מבצעים בגדוד 'אמיתי' בעוטף רצועת עזה. עבודה בחמ"ל כמנהלת אירועים ואחריות על תפקוד שוטף בשגרה.  

ניהלתי אירועים מבצעיים ותי לנתונים מסווגים הקשורים לביטחון מדינת ישראל, במסגרת השירות הצבאי נחשפ 
.רבים  

 2014- 2017 - עבודה כמלצרית וברמנית במועדון 'אינטרפול'- כולל עבודה כאחראית משמרת. 

 2014 -  עבודה כמוכרת בחנויות תכשיטים של "שלומית אופיר".

2013  –  2014 -  עבודה ברשת חנויות "רגליס" –  ניסיון על קופות, ניסיון בתור מנהלת חנות- הזמנות סחורה, עבודה  
 מול לקוחות ועוד.

 השכלה:
.95יח' אנגלית, ממוצע בגרויות של  5יח' מתמטיקה ו 5כוללת   תעודת בגרות מלאה  

.(Met Film School בלונדון ( של חצי שנה בפוסט פרודקשן בוגרת קורס מקצועי    
הרמה גבוה -אנגלית,  שפת אם  -ריתעבשפות:   

mailto:noamotseri@gmail.com
https://vimeo.com/showcase/6593467

