
קורות חיים של כותבת תוכן - דוגמה
•כותבת תוכן בעלת ניסיון של חמש שנים בתחום.
•בעלת ניסיון בכתיבה עיתונאית ועריכת טקסט.

•ניהול קמפיינים של שיווק ומיתוג בסושיאל, וניהול דפי מדיה חברתית מצליחים.
•בעלת תואר ראשון בתקשורת ותעודת עריכה לשונית.

פרטים אישיים

טלפון: 0500000001

resume@nivrevah.co.il :דוא”ל

יישוב מגורים: קרית שמונה

שפות ומיומנויות

עברית

אנגלית

Excel

Word

Outlook

WordPress

WIX

Content Writing

SEO

פרטים נוספים

מיומנויות והישגים
נוספים

•מנהלת דף דף אינסגטרם מצליח בתחום
הבריאות והלייף סטייל, שבאופן קבוע מקבל

הצעות לשיתופי פעולה שיווקיים בדף.
•תסריטאית בסדרת רשת ווירלית של

מערכונים.
•ניסיון מסוים בבניית אתרים וניהול אתרים

.Wordpress-ו WIX בפלטפורמות של

ניסיון תעסוקתי

כותבת תוכן ומנהלת מדיה דיגיטלית2017-היום
"רימון" שיווק ומיתוג

.SEO כתיבת כתבות ומאמרי קידום לחיפושי•
•כתיבת תכנים לאתרים וניהול דפי סושיאל של לקוחות.

•עבודה מול חברות ממגן התחומים: ענקיות בעולם הקמעונאות, משווקות חומרי ניקיון,
משרדים ממשלתיים, מותגי יופי וטיפוח ועוד.

עורכת לשונית לכתוביות2015-2017
"כאן" תאגיד השידור הציבורי

•עריכה לשונית של הכתוביות והכתוביות המתורגמות בהתאם לחוקי הדקדוק.
•עבודה בזמן אמת על כתוביות לתוכניות בשידור חי.

•עבודת תרגום של כתוביות מאנגלית לעברית.

השכלה

קורס עריכה לשונית2014-2015
היחידה ללימודי המשך וחוץ של אוניברסיטת חיפה

•היכרות מעמיקה עם חוקי לשון, דקדוק וניסוח.
•היכרות עם כללי מבנה וארגון של טקסט באופן תקני.

•תרגול מעשי בעריכה לשונית לטקסטים בדגש על ההבדלים בין עריכה לטקסט אקדמאי,
מדעי, ספרותי, מתורגם או שיווקי.

תואר ראשון BA בתקשורת2010-2013
המכללה האקדמית כנרת

•הלימודים כללו התנסות מעשית בשיווק, תחקיר לתוכנית טלוויזיה, תחקיר לתוכנית רדיו
וכתיבה עיתונאית.

•התמחות במסלול שיווק רב ערוצי שכללה התייחסות לשיווק דיגיטלי ופרסום בטלוויזיה, ברדיו
ובעיתונות.

בגרות מלאה1994-2006
תיכון "תלתן", קריית שמונה

בגרות מלאה
•בוגרת מגמת תקשורת וקולנוע

•במסגרת הלימודים כתבתי תסריט לסרט קצר והפקתי את צילומיו.

שירות צבאי / לאומי

כתבת ועורכת בעיתון "במחנה"2007-2009

•תחקיר וכתיבת כתבות מעמיקות לעיתון הדרשו נסיעה ברחבי הבסיסים השונים, ביצוע
ראיונות ותחקיר ארכיוני.

•עריכת טקסטים של כתבים אחרים, תיעדוף כתבות לפרסום בעיתון.
•עריכת כותרות וכותרות משנה שייצרו עניין.

עוזר לך להתקבל לעבודה

רוצה גם קורות חיים כאלה?

לחץ כאן, זה בחינם!

https://www.nivrevah.co.il/

