
.cms ובמערכות Html בשפת Off ice ביישומי ,Windows שליטה בסביבת
.canva יצירת מודעות ומצגות מעוצבות בעזרת
יצירתית.  וקית וכתיבה  ו יכולת כתיבה שי בעלת 

ן בתחום ההדרכה ובעמידה מול קהל.  ו ניסי בעלת 

השכלה

צבאי  שירות 

נוסף וידע  מקצועי  ן  ו ניסי

תקציר

שפות

אתרים כמקדמת  פרילאנסרית  מ- 2018  החל 
זצית אתר ופרופיל קישורים.  התמחות בתחום ה-SEO- מחקר מילות מפתח, אופטימי

יס בקורס קידום אתרים. ן ברי ו ' ג מרצה במכללת 
 

מוזיקה ופסטיבלי  עצמאיות,  הפקות  אירועים,  של  רחב  ן  ו במגו הפקה  עוזרת   2017 - 2014

ניהול מול אנשי מקצוע, הדרכת אנשי צוות ו ן עבודות משרדיות שוטפות ועבודת שטח. תיאום  שילוב בי
ן בעיות במהלך האירועים. ות ופתרו וק ופרסום ברשתות החברתי ו נים, שי שו

 

ורדפרס מבוססי אלמנטור. ו ובונה אתרי   SEO מקדמת אתרים בדגש על
יצירתית. ו ות גבוהות, אחראית, חרוצה  ן-אישי יכולות בי בעלת 

אקרמן טל 

050-7117794

talakerwoman@gmail.com

תעסוקתי  ן  ו ניסי

מקאן  מבית  הפרסום  סוכנות   , ואלי במקאן   SEO תחום ראש   2020 - 2019

ן תחומים, במקביל לניהול ו אחראית על קידומם של כ-20 אתרים של החברות המובילות בארץ, במגו
ות.   וק אסטרטגי ו ות שי ית תוכני ובני וקיים שלהם  ו הלקוחות, הכרת הצרכים השי

דולב  תיאו  של   ADOBE PHOTOSHOP בפלטפורמת גרפי  עיצוב  קורס   2020

ות. ירטואלי ו ות  י וחנו ג  פיתוח אתרי נחיתה, אתרי תדמית, בלו
 

 
ברייס ן  בג'ו חברתית  ומדיה  אתרים  קידום  קורס   2017

ניהם: ן רב עם כלי קידום, בי ו ניסי
 

 

Google Search Console, Goole Analytics, Screaming Frog, Semrush, Ahrefs.

חי תל  האקדמית  במכללה  וקיימות  בחינוך  ן  ראשו תואר   2016 -  2013
יישוב סכסוכים. ו ימות -פילוסופיה  ות, קי י נוך -בשילוב אומנו מסלולי התמחות: חי

 
חברתית ומעורבות  למנהיגות  ישראל"  צבאית "בית  קדם  מכינה   2008 -  2007

ות. יות קהילתי ן פעילו ו לימודים הנוגעים לחברה הישראלית והתנדבות באופן רציף במגו
 

עזה. אוגדת  של  הקשר  בגדוד  ובקרה  ן  תכנו קצינת  מקום  וממלאת  לשכה  מנהלת   2010 -  2008
ר. "ז שבועי של הסגל הבכי ן לו ניהול משימות הגדוד ותכנו

JT DIGITAL - ב  ממומן  אתרים  קידום  קורס   2020
וב. וטי י ו נג  גוגל חיפוש, GDN, גוגל שופי  - נים ממומנים  י בניית קמפי

 

JT DIGITAL - ב   WORDPRESS בפלטפורמת אתרים  בניית  קורס   2020

עברית – שפת אם, אנגלית – רמה גבוהה.
 

 


