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PPC CAMPAIGN MANAGER | 2018 -הווה     | קרן אריסון 

 הקרן על שם תד אריסון מאגדת תחתיה מספר עמותות ועסקים ללא מטרות רווח   ·

   Facebook, Google ads, Outbrain and Taboolaפלטפורמות השונות:  אחראי על ניהול קמפיינים שוטפים ב ·

 ניהול תקציבים של עשרות אלפי שקלים בחודש  ·

 הפלטפורמות וכות טווח בכלל והגדרת מטרות אר ביצוע אופטימזציות  ·

 תוך כדי עמידה ביעדים הנוקשים המוצבים על ידי גוגל לעמותות   Google grantsניהול   ·

 -tag managerו   google analyticsעבודה צמודה עם   העמותות,אתרי בעבודה ושדרוג הניטורים   ·

 2019 –הווה    |FREELANCER  | מנהל סושיאל

  Google AdWords  – ולקמפיינים ב  ואינסטגרם עמודי פייסבוק ל  כתיבת תוכן וקידומו ·

 ניהול עמודים, בניית גאנט חודשי ובניית אסטרגיית תוכן המתאימה ללקוח   ·

 התנהלות מול לקוחות  ·

ACCOUNT MANAGER | CYGOBEL MEDIA | 2018 

· CYGOBEL יקציות לשטחי פרסום  היא חברת פרסום אונליין המתמחה בשיווק אפליקציות וקישור בין בעלי אפל

 היו לי מספר תחומי אחריות בחברה:  Account Manager, בתור באינטרנט

בניית קמפיינים בפלטפורמת החברה, ניטור הקמפיין ומקסום תוצאותיו על ידי אופטימיזציה תוך כדי עמידה   ·

 במטרות 

 יום יומי ורציף עם שותפים עסקיים של החברה והעמקת הפעילות איתם )לרוב באנגלית(.   קשר  ניהול ·

 בחודש  200,000בתקופתי בחברה ניהלתי בין היתר את החשבון הגדול ביותר בחברה, שלבדו הכניס כ $   ·

 וקורסים  השכלה 

 הווה   –  2019תרצה גרנות |  ACC | לימודי קופירייטינג

 בתרצה גרנות   2019כרגע במהלך לימודי מסלול קופירייטינג מחזור ספט'  ·

 כצנלסון כפר סבא | בגרות מלאה

 יחידות  5מגמות: פיזיקה ותקשורת  ·

 יחידות אנגלית   5 -  יחידות מתמטיקה ו  5 ·

 תעודת הצטיינות על הישגיי בלימודים  ·

 2018 - 2014 צבא

 מודיעינית שירות קבע בחולייה בעלת אופי טכנולוגי ביחידה  ·

 אחראי על הכשרת החיילים בחוליה  ·

 מאפיין אתרים ומערכות פנימיות של היחידה ·

 מנהל רשת ואחראי על התפקוד המחשובי היום יומי של היחידה  ·

 מחשוב מערכות

 ידע וניסיון   ·

Google AdWords, Outbrain, Taboola, Office google analytics, Tag Manager, 

 ידע בסיסי  ·

· Adobe Photoshop, WordPress 
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