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ה ל כ ש  ה
 .'שנה ה .באוניברסיטת אריאל סטודנטית לארכיטקטורה  1022-1024

 .גבוה ציונים ממוצע עם מלאה בגרות תעודת. אדריכלות במגמת 'העמית' 'ג יףקמ תיכון 1004-1006
  

ת ו ר י י ש א ב     צ
 .גרפיעיצוב  קורס של בהצטיינות סיום .גבוה בטחוני סיווג .דרום בפיקוד מודיעין ביחידת שרטטת/גרפיקאית 1002-1002

 .דרום פיקוד ן"קמ מצטיינת לחיילת נבחרתי 2008 במאי .שוטפות עיצוב עבודות; סודיות מבצעיות מודיעין עבודות

  

ן ו י ס י י נ ת ק ו ס ע  ת

 

 אדריכלית במשרד ״רכטר רותם אדריכלים״   -5102אפריל  -5102ספטמבר 

 .עות שונות בארץ"תבתחרויות וכן , ציבורמבני , עבודה על פרויקטים מגוונים החל ממבני מגורים

 .גליה שטרנברג במשרד של פנים מעצבתשרטטת ועוזרת -5102אוגוסט  -5102אוגוסט 

 .ביצוע ותכנון אדריכלות פנים בסיוע שוטף לאדריכלית. העברת שרטוטים ידניים לתוכנות ממוחשבות

 .של המשרדהקמת אתר אינטרנט 

ניהול . ביצוע ותכנון אדריכלי בסיוע שוטף לאדריכל. "גיורא בוס אדריכלים"משרד  ,שרטטת ועוזרת אדריכל :5102אוגוסט  -5102יולי 
 .עצמאי של פרויקטים בהנחייתו של האדריכל ותמיכה באדמיניסטרציה של המשרד

, תוך שירותיות גבוהה, עבודה בתנאי לחץ במקומות הבילוי המובילים בתל אביב .בתל אביב" נוקס"צוות  ,ברמנית :5102יוני -5105יולי 
 .תיעדוף משימות ותפקוד מקצועי

 .סיוע הומניטרי ישראלי-רגון לתתא, גיוס תרומות טלפונינציגת  :5105נובמבר -אוגוסט

 במסעדה המובילה באזור השפלה תוך במצבי לחץתפקוד מקצועי . צ"בראשל OSOS-מסעדת ה, ברמנית: 5105אוגוסט -5112אוקטובר 
 .עבודה בצוות והגדלת המכירות, שירות לקוחות

זמנים של הלוחות ניהול  ,קבלת קהל, מענה טלפוני ."יער-נטע-ברוקנר"משרד פרסום , פקידת קבלה :5101ינואר -5112אוקטובר 
 .אדמינסטרציה והזמנות במשרדהת על ואחרי, הבעלים

 מול המסעדהשיווק ; (עובדים 03-כ)ניהול ושימור כוח האדם של המסעדה , הכשרה, גיוס .צ"ראשל.ת.א ארומה ,סניף מנהלת - 5112
ניהול ; בארץ הגדולה הקפה רשת של הראשית ההנהלה ומול אחרים סניפים מול עבודה; לקוחות של לתלונות יעיל מענה מתן; גדולות חברות

 .יומיים פדיונות הפקדת על ואחריות טיפול; ספקים מול ועבודה קניינות; המסעדה תחזוקת

 עמידה תוך במסעדה ישיבהה מקומות סידורניהול ו ,קהל קבלת -צ"בראשל SOHO -ה מסעדת, מארחת :5112אוגוסט -5112ספטמבר 
 .העובדים וצוות הלקוחות מול עבודה ,לחץ במצבי

 קהל קבלת; סידור היומנים והתורים על אחריות; רופאים שלושה עם עבודה .צ"בראשל פרטית מרפאה ,מזכירה :5112פברואר -5112יולי 
 .מרפאהב

, המשמרת של יעילה התנהלות ועל העובדים על ופיקוח אחראיות .צ"ראשל בר אספרסו ארומה, אחראית משמרת :5112פברואר -5112אפריל 
 .מצטיינת עובדת תואר לי הוענק זו בתקופה פעמיים. בבעיות מיידי טיפול כולל לקוחות שירות

  

תפש  ו
 טובה  ברמה -רוסית   .מאוד גבוהה ברמה -אנגלית   .אם שפת-עברית
 .וקריאה כתיבה, יכולת שיחה, ברמה בינונית -איטלקית.     יכולת שיחה, ברמה בינונית -ספרדית

 
ב ש ח מ ב ע  ד  י

ן; noimuL , mLeii 4d, Autocad, Revit, Sketchup, Vray, Rhinoבתוכנות האדריכלות  מלאה שליטה  בתוכנות גבוהה ושליטה רב ניסיו
 Office בתוכנות רב ידע .ממוחשבת בסביבה גבוהה שליטה בעלת;   nmorthuui ,nLdeemoL, Photoshop, Freehand, Illustrator –עיצוב 
 . MAC &PC במחשבי רב ידעExplorer.  ובדפדפן השונות

  
ם י ר ו ש י ם כ י י ש י  א



, בניהול רב ניסיון, מעולים אנוש יחסי ,יצירתיות, לחץ במצבי גבוהה עמידה יכולת, תודעת שירות גבוהה, גבוה עבודה מוסר
  .כספים עבודת עם ניסיון, ובשיווק במכירות

  

 דרישה יינתנו לפי המלצות***


