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מנהלת שיווק ומומחית ממשק משתמש

Portfolio

בשנתיים האחרונות עסקתי בהקמה וניהול תחום השיווק בסטרטאפ בו אני עובדת,
לרבות שיווק דיגיטלי ,ניהול המותג ,ניהול יחסי הציבור ואחריות על הנכסים
הדיגטליים.
בעלת ניסיון של מעל  15שנים כמעצבת גרפית ומומחית ממשק משתמש.

ניסיון תעסוקתי
( )2019-Currentמנהלת שיווק ומותג בחברת הסטרטאפ SupPlant

•יכולת למידה עצמאית ,קליטה מהירה,
זריזות ומוטיבציה גבוהה.
•ניסיון מעשי בניהול עובדים.
•עבודה מול מחלקות שונות וכחלק מצוות.

•ניהול האסטרטגיה השיווקית של החברה ותרגומה למסרים טקסטואליים וויזואליים,
תוך שמירה על נראות אחידה ומותאמת למותג.

•יכולת עמידה בלחצים בסביבה דינאמית.

•אחריות על תוצרי הקריאטיב של הנכסים הדיגיטליים והמודפסים של החברה.

• עבודה על מספר פרויקטים במקביל.

•ניהול תחום ה  PRבאמצעות חברות יח״צ להפקת תכנים חדשותיים בארץ ובעולם.
•ניהול צוות עובדים במתכונת  Outsourcingבתחום העיצוב והאסטרטגיה הדיגיטלית.
•הקמה וניהול קהילה ברשתות החברתיות.
•אחריות על קמפיינים דיגיטליים ברשתות החברתיות ל :קידום המודעות ,הבאת לידים
והגדלת נפח העוקבים ,במגוון פלטפורמות (.)...Facebook, LinkedIn, Taboola
•ניהול תהליך מסע הלקוח לרבות תכנון אסטרטגי ,כתיבת תכנים ,עיצוב התוצרים
ומעקב אחר התוצאות לטובת שיפור מתמיד (.)Hubspot, Autopilot, MailChimp
•ניהול פרוייקט הקמת האתר השיווקי של החברה ,במתכונת  ,Outsourcingהחל
מאפיון הדרישות ,איסוף המידע ,כתיבת התכנים והזנתם ועד לתחזוקה שוטפת וקידום
האתר (.)Paid & Organic
• פיתוח ,כתיבת תוכן ועיצוב גרפי של מצגות משקיעים ,לקוחות ועובדי החברה.
•אחריות על אפליקציות הדסקטופ והמובייל לניהול המלצות השקיה מדייקת בתחום
ה  .Ag-Techהחל מהשלבים הראשוניים של מחקר והגדרת הצורך ,דרך הגדרת
הקונספט הגרפי ועד לליווי המוצרים לאחר השקתם כולל שינויים ,תוספות והתאמות.

( )2017-2019מעצבת  UX/UIבחברת SupPlant
•עיצוב מחדש של אתר החברה ( )WordPressהחל משלב הגדרת הדרישות ,דרך
הקונספט הגרפי והעיצוב בפועל ,ועד ליווי לאחר ההשקה כולל שינויים והתאמות.
•אפיון ,עיצוב וליווי תהליך הפיתוח של אפליקציית מובייל לניהול המלצות השקיה
מדייקת בתחום החקלאות.
•עיצוב מגוון תוצרים גרפיים תוך שימת דגש על נראות אחידה ומותאמת למותג ,לרבות
מוצרי תוכנה ,אתר אינטרנט ,עמודי נחיתה ,פוסטים לרשתות החברתיות ,ברושורים,
מצגות ,תערוכות ועוד.
•עיצוב פוסטים וקמפיינים שיווקיים עבור רשתות חברתיות לקידום המוצר של החברה.

•יצירתיות ,חדשנות ומקוריות ,תוך הקפדה
על הפרטים הקטנים.
•אוריינטציה טכנית ,שירותית ושיווקית.

השכלה רלוונטית
•תואר שני במנהל עסקים עם התמחות
בשיווק ופרסום בקריה האקדמית אונו,
בהצטיינות.
•התמחות מעשית בחברת אסם-נסטלה
כמנהלת מותג במסגרת לימודי התואר
השני.
•תואר ראשון במדעי החברה והרוח
באוניברסיטה הפתוחה בהצטיינות.
•לימודי תעודה במסלול מקצועני שיווק
דיגיטלי במכללת רופין.
•קורס פיתוח מנהלים במרכז הישראלי
לניהול.
•לימודי תעודה במסלול מעצבי מולטימדיה
דיגיטלית ותקשורת חזותית במכללת "ג'ון
ברייס".
•לימודי תעודה במסלול Web Master
במכללת "האקר תוכנה".
•בגרות מלאה במגמה ריאלית שכללה לימוד
מוגבר של המקצועות מחשבים וביולוגיה.
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מנהלת שיווק דיגיטלי ומומחית ממשק משתמש

ידע מקצועי
•	 Facebook Business Manager

ניסיון תעסוקתי (המשך)

•	 LinkedIn Campaign Manager

( )2016-2017מעצבת גרפית בחברת ( Cloud Endureכיום )Amazon
•אפיון ועיצוב ממשק המשתמש של מערכת הניהול של מוצר החברה.
•תכנון ,עיצוב ובניית ( )HTML & CSSדפי נחיתה לקמפיינים אינטרנטיים ,קידום מוצר
החברה ברשתות החברתיות והפקת ניוזלטרים והודעות דואר אלקטרוני לדיוור והפצה.
•עיצוב והכנה לדפוס של ברושורים ,פליירים ,כרטיסי ביקור eBooks,ועוד.

•	 MailChimp, Hubspot, AutoPilot
•	 Adobe Creative Suite: Photoshop,
InDesign, Illustrator, LightRoom,
Premiere.
•	 Monday

( )2013-2016מעצבת  UX/UIבחברת Toluna

•	 Figma

•אחריות על עיצוב מגוון המוצרים של החברה החל משלב מסמכי הדרישות ,דרך
הגדרת הקונספט הגראפי והעיצוב בפועל ,ועד ליווי המוצרים לאחר השקתם כולל
שינויים והתאמות תוך שמירת נאמנות לקונספט העיצובי ומתן דגש על התאמה למגוון
פלטפורמות.
•עבודה בשיתוף פעולה הדוק עם מפתחים ברמה יומית ,בשיטת .Agile

•	 Sketch
•	 Taboola
•	 Power Point
•	 WordPress

( )2011-2013ראש צוות פיתוח  Front Endבחברת מטריקס

•	 Html & Css

•ניהול צוות ,ניהול פרויקטים ,הקצאת משימות ,עבודה מול לקוחות וגורמים שיווקיים,
כתיבת הצעות מחיר ותכנון לוחות זמנים.
•פיתוח  client sideשל אתרים ומע' תוכנה בטכנולוגיות .HTML, CSS, JS
•לימוד עצמי ושימוש בטכנולוגיות חדשות כדוגמת .HTML5&CSS3
( )2008-2011מעצבת  UX/UIבחברת מטריקס
•אחריות על גיבוש קונספט עיצובי על סמך מסמכי אפיון ויזואליים/טקסטואליים
ופגישות עבודה עם לקוחות ומנהלי פרויקטים.
•עיצוב גרפי של מסכים ושל אייקונים עבור מגוון אתרים ,מערכות תוכנה ()Desktop
ואפליקציות סלולר.
•אפיון ויזואלי ( )mockupשל ממשקי משתמש לאתרי אינטרנט ,מערכות Share
 ,Point, CRMפורטלים ואפליקציות מובייל.
•עיצוב ופיתוח מצגות עסקיות באמצעות תוכנת .PowerPoint
•עבודה מול צוותי פיתוח ,שיווק ומכירות בארגון ומול לקוחות באופן ישיר.
בין לקוחותיי :שירותי בריאות כללית ,חברת החשמל ,ZIM ,נטפים ,נציבות מס הכנסה,
מזרחי טפחות ,בנק לאומי ,לאומי קארד ,אורט עמל ,עיריית תל אביב ,ועוד.
( )2007-2020עצמאית בתחום עיצוב ובניית אתרים
•ניהול פרויקטים מגוונים ,החל בפגישות עם הלקוחות לצורך לימוד הדרישות והצרכים,
דרך ליווי תהליך האפיון והגדרת הדרישות ,הגדרת קונספט עיצובי וסגנון גרפי ,עיצוב
ממשק המשתמש ,מימוש העיצוב באמצעות  html, css & jsועד לשלב הבקרה.
•עיצוב ובנייה של אתרי אינטרנט ומובייל.
•עיצוב תדמית כוללת לחברה.
•ניהול ותחזוקה של דפי פייסבוק ,עיצוב פוסטים ובאנרים ,דפי נחיתה ודיוור אלקטרוני.
•עבודה מול מתכנתים ,בהקמת אתרים מבוססי מערכות ניהול תוכן.
•עיצוב ועימוד חוברות ומאמרים מקצועיים.

ידע בשפות
•עברית ברמת שפת אם.
•אנגלית ברמה גבוהה מאד.
•בעלת יכולת ביטוי גבוהה בעל-פה ובכתב.

שירות צבאי
•חיל המודיעין ( )8200במרכז הארץ

תחביבים
•צילום
•טניס
•עיצוב פנים

אשמח שתשקלו את מועמדותי למשרה המוצעת.
תודה )-:
קרן

