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נייד050-6944034 :
דוא"לdamar272@gmail.com :
אתר פורטפוליוhttp://www.doronamardd.com :
דף העסקי שלי בפייסבוקhttps://www.facebook.com/dorongraphic :
לינק לעבודות נוספות בגוגל דרייב
לינק פרויקטים של מיתוג חברות

תכונות אישיות
מסירות ומוסר עבודה גבוה ,בעל מוטיבציה ויכולת למידה גבוהה ,אחראי ומסודר,
יכולת עבודה בצוות ובתנאי לחץ ,בעל יחסי אנוש טובים ,יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסה.
המלצות באתר האישי או לפי דרישה.
טכנולוגיות
,Sass ,Css3 ,Dreamweaver ,Flash ,Illustrator ,InDesign, Photoshop ,Office
Figma ,Sketch ,Zeplin ,Invasion ,XD ,jQuery ,JavaScript ,html5
מערכות הפעלה Mac OS ,windows :ידע בחומרה ותוכנה.

ניסיון תעסוקתי
 | 2018 - 2019אלוף טכנולוגיות ,מעצב דיגיטל ומאפיין חווית משתמש  UI / UXומתכנת

• עיצוב :ניוזלטר ,אתרים ,מובייל ,מערכות מורכבות ,חקירה ואפיון לאתרים ומערכת מורכבת (סקאצ'  /מוקאפ
 .(Wireframe /עיצוב נוסף רשתות חברתיות ,דפי נחיתה ופיתוח אתרים  + WordPressעיצוב באלמנטור

 | 2015 - 2018סלע ,מעצב דיגיטל ומאפיין חווית משתמש  UI / UXומתכנת

• עיצוב :ניוזלטר ,אתרים (רספונסיבים ומותאמים) ,מובייל ,אפליקציות ,מערכות מורכבות
חקירה ויצירת (פרסונות  /סקאצ'  /מוקאפ  .(Wireframe /עיצוב נוסף לרשתות חברתיות ,יצירת אייקונים(כולל
איור) ,עיצוב מצגות ,דפי נחיתה ופיתוח אתרים  + WordPressעיצוב באלמנטור

 | 2014 - 2015מנורה מבטחים ,מנהל עיצוב פרסום ודיגיטל

• מנהל פרסום ודיגיטל של החברה ,עיצוב ל 6 -חטיבות
עיצוב לדיגיטל :עיצוב ניוזלטר ,דפי נחיתה ורשתות חברתיות ,עיצוב מצגות
עיצוב מוצרי פרסום :פליירים ,חוברות ,מודעות ,קטלוגים ,ברושור ,לוגו ,מיתוג ועוד..

 | 2011 - 2014חתן כלה ,מעצב דיגיטל ומאפיין חווית משתמש UI / UX
• אחראי על עיצוב מערך הפרסום של החברה ,לעסקים וחברות
עיצוב לדיגיטל מרמת התוכן :אתרים פנימיים ,ניוזלטר ,דפי נחיתה ,באנרים,
רשתות חברתיות ,ערוצי יוטיוב ,עיצוב על פי חוקי ממשק משתמש נגישות שימושיות וצבעוניות
עיצוב כל מוצרי הפרסום :מיתוג ,קטלוג החברה ,מודעות פרסום ,לוגו ,ברושורים ,פליירים ועוד...

 | 2007 - 2009דפי זהב ,עיצוב ובניית אתרים

• עיצוב ופיתוח אתרים :מרמת תוכן וצבעוניות ,עיצוב באנרים ,מוצרי פרסום ,לבעלי עסקים ואנשים פרטיים

קורסים מקצועיים והשתלמויות
 | 2018קורס השתלמות  ,PPCעמותת תפוח
 | 2016קורס השתלמות מיקרו קופי ,סטודיו נמלה
 | 2016מאפיין חוויית משתמש ,ג'ון ברייס
 | 2013מעצב תקשורת חזותית ,מכללת קווים
 | 2001עיצוב ופיתוח אתרים ,מכללת ITC
 | 2000חברת ביטוח ,קורס שיווק ומכירות
השכלה תיכונית  ,1994אורט ימי מגמת מסמ"ת עיצוב גרפי ,סיום בהצטיינות יתרה
שירות צבאי חיל חימוש מאבטח מתקנים דרגת רב"ט
שפות אנגלית ,מעולה עברית ,שפת אם

