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 דור אבירן –שם המחשב 
 :נתוני יצרן

 Made in Israel  ,68.3.71  שנת ייצור:
 חדרה.ב, 8השמינית      מיקום מפעל נוכחי: 

 DorHadash@hotmail.co.il  רכיב אלקטרוני:
 450-6661106   מק"ט:

 :תוכנות מובנות

 ."גר  HackerUמכללת  SEOתעודת מוסמך ש(6) 6466

 אביב.-, מכללת 'הבצפר' בנמל תל60תעודת 'קופירייטינג' קורס קופי  ש(6) 6464-6466
 ת פרסום במכללה.בתחרו מקום ראשון ין.ם עם התמחות בשיווק במכללת רופתואר ראשון במנהל עסקי ש(3) 6442-6466

 תעודה בגרות מלאה עיונית, ערכת הרחבה במוזיקה ופסיכולוגיה.  6440

 :מפרט טכני

ובינלאומיים, אחד מותגים לאומיים  60ירייטר סושיאל, גרייט אינטראקטיב, כתיבת תוכן לעמודי פייסבוק של קופ ח'( 0) כיום
 .Webi Awards 2013בתחרות  "עמוד הפייסבוק הטוב ביותר בתחום המזון" ה בתוארזכ מהם

 .מט"חבמסחר  של מערכת באנגלית ה בינלאומיתמכירהמתעסקת ב XForex פורקסהחברת  קופירייטר שיווקי, ('ח 8) 6463

 .עמוד הפייסבוק( וחברי מועדון)אתר סגור ל האתר הרשמי זון", כולל-מנהל תוכן של מועדון הצרכנות "הייטק ש(6) 6466-6463
 כתיבת תוכן לעמודי פייסבוק ישראלים ובינלאומיים. ., "פרפל" אינטראקטיבמדיה-קופירייטר ניו ש(6.5) 6466-6463
 לסרטונים קצרים. ים. כתיבת תסריטדיגיטל ברת תוכןשרוטונים" ח, "ומנהל קשרי לקוחות תסריטאיו ייטרקופיר ש(6.7) 6442-6466

 בינלאומיות באנגלית. שיחות מכירהניהול  –דסנר טלמרקטינג בינלאומי  ש(6) 6448-6442

ons-Add: 
מתן  יד: מיתוג האגודה בפני הסטודנטים,התפק במסגרת הסטודנטים של המרכז האקדמי רופין.רכז ודובר אגודת  ש(3) 6442-6466

 .שימוש שוטף במערכות מייל, פייסבוק וגוגל, חאה החברתיתהמ אירועיומינוף מענה 

 תועלות:
אקונומי -ממעמד סוציו ילדיםללחיים  ת כליםקנייהלפרויקטים  ',יוצאים לדרך'-' ונעורים לעבר האופקהתנדבות בפרויקטים ' 6442

 .אנשי הפרויקטיתר ועבודת צוות עם  הכנת והעברת מערכי שיעור שלמים בנושאים מגווניםהדבר דרש  .נמוך

  :חבילות הרחבה

 .בעל דרכון אירופאי בתוקף .Photoshopובתכנת  HTMLהתמצאות בסביבות 

 .ית ברמה השוות ערך לשפת אם|     אנגל    .שפת אםעברית 
 

 :תוכנת אנטיוירוס
 עתי במהלך מילוי תפקידי.הים. לאחר כשנה נפצ-לוחם בספינות חיל ש(6.5) 6440-6445
הים על -שיווק חיליל הים, בתפקיד מש"ק בתי"ס ימיים, האמון על בוץ מחדש במדור איתור ושיווק של חיש ש(6.5) 6445-6448

 ייזום פרויקטים חדשים ושכלול דר,דו"חות מסו תוך ניהול מערךאזרחיים וצבאיים אית בשטח מול גופים עבודה עצמזרועותיו השונות. 
  office: word, outlook, powerpoint תוכנותעבודה שוטפת עם קטים קיימים, פרוי

 דור אבירן
 ניתן להשיג אצל המשווק המורשה

 כאן לחוץיש לתיק עבודות, מ התרשמותל

6661106-450  |  DorHadash@hotmail.co.il 
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