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אביב  -בתל אביב ושנה ביפו( עבדתי במסעדה טבעונית -)שנה בתל מתגוררת במרכז.: 2017-2019

חודשים הציעו לי להתקדם לתפקיד ניהולי תחת הבעלים אך החלטתי עם תחושת בטן חזקה  5אחרי ו

ושם  ביפו למסעדת "פועה" המשכתילא לקחת את התפקיד. החלטה שאני שלמה איתה. לאחר מכן 

 אני כרגע.

 ועברתי בהצטיינות.  חודשים 3-שארך כ 1עשיתי קורס וואטסו  -במקביל

 אביב.-תי לעזור בשני סרטי סטודנטים של אוניברסיטת תלהתנדב -בשנה האחרונה ובנוסף

 תפקידי היה עוזרת הפקה.ו הסרט הראשון היה סרט גמר

 תפקידי היה בצוות הארט.והסרט השני היה סרט סדנה 

 

 חצי שנה עם אחותי התאומה במזרח אירופה.טיילתי במשך  :2017

 

בודדים העוסקת באירוח וגידול מטעי  בערבה. חוותשבחוות ערנד'ל עבדתי והתגוררתי  :2016-2017

 אחראית על ניהול מלון הבוטיק. -תמרים וזיתים. במשך תקופתי בחווה 

)ניהול יומן, טלפונים מול לקוחות, ניקיון ותחזוקת הצימרים, הכנת ארוחות, וניהול שוטף של היום יום 

 והכל בסבלנות אחריות וחיוך גדול(

 

 עבודות במקביל. מספרהתגוררתי ועבדתי במושב פארן שבערבה, שם עבדתי ב :2014-2016

 ילדים למשך חודש וחצי. 20סייעת בגן ילדים ובקיץ ניהול קייטנה ל -

בית אריזה )התפקיד כלל עבודה מול מחשב, קבלת תוצרת של החקלאים, מיון בפקידה  -

 שיווק(. וייצוא התוצרת, טלפונים מול חקלאים וחברות

 

 .חצי שנה בתור מלצרית במסעדה ומחלבה במושב בן עמי שבצפון :2013
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 גדוד רותם. -שירות בצבא בחטיבת גבעתי: 2011-2013

 על תפקיד זה קיבלתי תעודת הצטיינות גדודית. שנה ראשונה בשלישות הגדודית.

 שנה שנייה פקידה פלוגתית של הפלוגה המבצעית בגדוד.

 ים והמפקדים שבגדוד.עבודה ישירה ועקיפה מול החייל -

 עמידה בזמנים ותנאי לחץ. -

 שליטה בכוח אדם שבגדוד. -

 בנוסף הייתי גם סמלת בנות. התפקיד דרש סבלנות, אחריות ועזרה בכל שאלה ודבר שחסר. -

 יוזמה והעלאת רעיונות , אוזן קשבת לחיילים ולמפקדים והמון אנרגיה חיובית וחיזוק המורל. -

 13השתחררתי בנובמבר 

 

 השכלה:

 בגרות מלאה. -: בית ספר תיכון "מנור כברי"2009-2011 -

 מגמת תיאטרון. -

 ניסיון בהדרכה בסמינרים בבית הספר. -

 קצת עליי:

 מסורה ובעלת יחסי אנוש טובים.  ,אמינה ,אחראיתסובלנית, חרוצה,  -

 מלאה בעניין ורצון ללמוד ובאמת אכפת לי ממה שאני עושה. -

 אני לא מוותרת ויש לי ציפיות גבוהות מעצמי.התחלות הן לא קלות לי אבל  -

החודשים האחרונים אני מתנדבת בארגון "דור לדור" ובמסגרתו אני נפגשת פעם  8במשך  -

 .אישה מבוגרת ומארחת לה חברהמארינה, בשבועיים עם 

 

 

 

 


