
 

 

 צפריר צ'וכנה - קורות חיים
 

 052-3221166:  טלפון                tsafrirc@gmail.com: מייל               9.2.1987: תאריך לידה
 

, קליטה תעצמי למידהיכולת  ,יצירתיות ת ובלוג אישי,וחברתיה ותבעל ניסיון בכתיבה יצירתית במדי
 .ומוטיבציה ללמוד מהירה

 
 השכלה

 .ע"ש תרצה גרנות ACCמכללת ב קופירייטינגמודי לי 2016 - 2017

 אוניברסיטה הפתוחה.ב לפסיכולוגיה סטודנט 2011 - 2013

 .עם הרחבה בגיאוגרפיה בגרות מלאה טוביה באר אזורי תיכון 1999 - 2005

 ניסיון תעסוקתי

 עבודה סטודנטיאלית כשליח בתקופת לימודי קופירייטינג. 2017 - 2016

ניהול מלא של מספר עמודי פייסבוק ואינסטגרם  ברת אקליפטוסמנהל תוכן בח 2015

עבודה מול  יצירת פעילויות קידום מותג נושאות פרסים. .עבור מותגים מובילים
ניהול  .קופירייטינג לפוסטים בפייסבוק ובאינסטגרם .תקציבאים וארט דירקטורים
 .דפיםתחרויות, הגרלות ומבצעים ב

כתיבה, עריכה והגהה של תכנים . maVezeי באתר כתיבת בלוג איש  2013 - 2015

כתיבה עבור לקוחות חיצוניים במסגרת פרויקטים  בפלטפורמת הבלוגים של האתר.
 כתיבה יצירתיתכתיבה שיווקית על פי מילות מפתח, . בהתאם לבקשת מנהלי האתר

 chojna-http://maveze.co.il/author/tsafrir .וסיקור אירועים

 טכנית תמיכהעבור קבוצת הבנק הבינלאומי.  טכנולוגיות נסבחברת  ITתומך   2010 - 2013

תמיכה  תוכנה וציוד היקפי. ,שרתים בתקלות חומרהמחשבים אישיים ו 3,000-בכ
. כתיבת נהלי עבודה, ניהול של הבנקוחיצוניות במערכות מידע פנימיות טלפונית 

 .SharePointפורטל נהלים טכניים בעזרת 

יכה טלפונית בלקוחות קבוצת הבנק תמ מנפאוארחברת עבור  תומך טכני  2010

מתן  בת אתר האינטרנט במסגרת פרויקט מטעם נס טכנולוגיות.הסב הבינלאומי
 מענה לתקלות, מענה במיילים ותיעוד פניות.

בתוכנות שעסק פורום תמיכה  ניהול FXPקהילת הפורומים של ב מנהל פורום 2007 - 2009

כתיבת מדריכי משתמש  כתיבת נהלים ואכיפתם מול אלפי משתמשים. ואינטרנט.
 משתמשים בהם.ותמיכה מלאה עבור ה

איש מכירות בחברת עגלות במספר  Racho Groupבחברת  איש מכירות 2005 - 2006

ארגון  ניהול עגלה למכירת פנסים נטענים ומוצרי ים המלח. ברחבי ארה"ב. מוקדים
 סחורה וניהול קופה.

  ידע בסביבת מחשב

 .Facebook ,Twitter ,Instagram כתיבה ויצירת תכנים בשלל הרשתות החברתיות:

 .SharePoint -ו WordPressבמערכות  ניהול תוכן

 .Photoshopשליטה טובה בתוכנת 

 וסביבת האינטרנט. תוכנות אופיס

 שירות צבאי

 הובעקבותי פציעה בפעילות מבצעית באי בשלרות ציסיום ש לוחם בתותחנים 2006 - 2007

 .הגדרה כנכה צה"ל

 שליטה טובה.  - ספרדית  .שפת אם תרמ - אנגלית  שפת אם. - עברית שפות
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