
 נא לשמור על דיסקרטיות

 

 ניסיון תעסוקתי
 

 .Tzur  .( ומנהל פרויקטיםUXארכיטקט חווית משתמש )      היום – 2016

 חווית משתמש בממשקים דיגיטלים.  צור הינה חברת תכנון ועיצוב 

במסגרת תפקידי אני אחראי על יצירת ממשקים שימושיים וחווייתים 

למשתמש עבור לקוחות החברה. אני מלווה את הלקוח בכל הפרויקט 

 wireframesומאפיין, לבד או בצוות, את הממשק. התפקיד כולל יצירת 

למוצרים השונים, בדיקות משתמשים, ניתוחי שוק  prototypes -ו

עד לקבלת  HTMLומחקרים,  ניהול הפרויקט וליווי צוות גרפיקה וצוות 

תוצר סופי. במסגרת תפקידי עבדתי על פרויקטים עם חברות גדולות 

 במשק ובניהן אלעל, הוט, הכשרה חברה לביטוח ועוד.

  

 ., עדיף תקשורתAnetמנהל דיגיטל ואינטרנט.         2013-2016

 בתחום הביטוח והפיננסיים שפונה מידעעדיף תקשורת הינה חברת                              

  קהל המקצועי.ל

במסגרת התפקיד הייתי אחראי על פיתוח וניהול מוצרי הדגיטיל. 

יצירת  -(, אפיון חווית משתמש SEOהתפקיד כלל עבודת קידום )

wireframes  ו– prototypes אפיון פונקציונלי, מיפוי תוכן, ליווי צוות ,

דיוור ליווי צוות קריאייטיב,  –שיווק דיגיטלי  הפיתוח והמחקלה הגרפית,

וברשתות חברתיות.  Google -ניהול קמפיינים בבאינטרנט ובסלולר, 

ניהול עמודים ברשתות חברתיות, הקמה וניהול של אתרי בת של 

 .WORDPRESS ו WIXהחברה בפלטפורמת 

 

 פרילאנס.                2013

 אינטרנט, אפיון ותכנון אתרי אינטרנט. אפיון אפליקציות.                          

 

 השכלה

 נטקראפט אקדמי. אפיון ממשקים וחווית משתמש.                 2012

לימודים והכשרה בתחום אפיון ממשקי משתמש, ארכיטקטורת מידע, 

אפיון ממשקים לסלולר, בדיקות שמישות, שימושיות, מחקר מקדים, 

 . Axureביצוע פרוייקטים ועבודה מעשית על תוכנת 

 לתואר ראשון בניהול מידע לימודים       2012 -2009

            (.BAוהתמחות בטכנולוגיות אינטרנט )תואר 

 אילן. )לימודי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה כחוג משני(.-אוניברסיטת בר

ארגון, אחזור ואיתור מידע, בדגש על  -הכשרה במיומנויות מדעי המידע 

, טיפול במסדי נתונים WEB -סביבת האינטרנט, תכנות בסביבת ה

 ותכנון מבוסס משתמש.

 

, באלקטרוניקה רחבות והתמחותחולון. האורט בגרות מלאה          2005-2002
  ופיזיקה. מחשבים

 

 שירות צבאי
 

 ט מחוז תל אביב.”, משלשירות חובה במשטרת ישראל -מ ”שח        2008-2005

. עבודה 100ט תל אביב ומוקד חירום ”שירות כחלק פעיל במשל

הכוללת תפעול ויכולת עבודה יסודית ויעילה תחת מצבי לחץ. אחריות 

 על ניהול אירועי חירום בשטח. 

 

 כישורים
 

  בקיאות מלאה עם תוכנותOffice. 

   ידיעה והיכרות עם שפות התכנותHTML, C#, JavaScript. 

  :ניסיון ועבודה מול תוכנותGoogle Analytics ,Axure ,SQL Server ו- 

Visual Studio ,Photoshop. 

  :ניסיון ועבודה מול מערכות ניהול תוכן WordPress, Wix, Kentico   

 רמה גבוהה.אנגלית: שפת אם. עברית : 

 אפי פטילון
 

 
 

#לומד_מהר חרוץ #יצירתי #
#אחראי #חושב_מחוץ_לקופסא 

#וגם_לבד #יודע_לעבוד_בצוות 
#שם_לב_לפרטים_הקטנים 
#גישה_חיובית #מוטיבציה 

 #עם_רצון_להצליח
 
 

 :אתר אינטרנט
efipetilon.wixsite.com/protfolio 

 
 

 6898393-054: טלפון
 
 

 :דואר אלקטרוני
efipetilon@gmail.com 

 
 

 :פרטים אישיים
  :א, צופים 294השקד כתובת                                               

     מצב משפחתי: רווק 

 מקום לידה: ישראל                                                           

  :25-03-1987תאריך לידה      
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