קורות חיים
ענאן עכאוי
מעצב גרפי ,רווק בן 28
פרטים התקשרות
כתובת מלאה :כפר שיח' דנון ,מיקוד  ,2524800ד.נ אשר
ט.נייד 052-6247216 :דוא"לanan.cloud@hotmail.com :

השכלה
 2013סיום בהצלחה קורס מדריך כדורגל.
 2006 - 2008בוגר בהצטיינות הנדסאי תקשורת אינטראקטיבית ,בית ספר להנדסאים בקריית
הטכניון מגמת תקשורת אינטראקטיבית.
 2003 - 2004בגרות מלאה במגמת סוציולוגיה .תיכון השלום ,כפר שיח' דנון.

ניסיון תעסוקתי
היום – מנהל ובעל הסטודיו לעיצוב גרפי "ענן השיווק והפרסום"
עיצוב גרפי של באנרים ,סרטונים ,סרטי אנימציה ,פרסומות .מיתוג עסקים .מוצרי דפוס:
כרטיסי ביקור ,פליירים ,פוסטרים ,פנקסים ,חולצות ,שלטי חוצות ,מגנטים ,כובעים ועוד...
 2013 - 2014רכז ספורט ומאמן כדורגל מתנ"ס מטה אשר -שלוחת דנון


רכז חוגי ספורט במתנ"ס שייח' דנון ,ומאמן כדורגל לקבוצות עד .6

 - 2013מדריך מדצ"ים מתנ"ס מטה אשר -שלוחת דנון


מדריך ואחראי על מדריכים צעירים במתנ"ס ,ניהול פעילויות וקייטנות.

2012 – 2010

משרד פרסום סקטורס אלבוסתאני בתל אביב מחלקת אינטראקטיב



פלאשיסט ראשי במחלקת אינטראקטיב ,הפלשות באנרים ומיניסייטים לחברות גדולות



עבודות אינטראקטיב בתוכנת פלאש בניית מיניסייטים ובאנרים מופלשים



עדכון תכנים ועריכת תוכן באתרים כמו אתר סימילאק ,בזק ,פורסה בשפה ערבית



טיפול בדפי פייסבוק לחברות בזקXL ,



עיצוב באנרים ואתרים לשיווק מוצרים

 2009 - 2010חברת אראסטאר בנצרת בתחום עיצוב ובניית אתרים


מעצב אתרים תדמיתיים ופורטלים במגזר



עריכת תוכן ובניית תדמית לעסקים במגזר



מעצב ראשי למשחקי לימוד ופאזלים לילדים לחברת Espanioli Toys

 2008 - 2009מעצב בבית דפוס הזמנה לחגיגה בחיפה.


עיצוב דפוס בכללי ועיצוב הזמנות חתונה במיוחד

 2006 - 2008עבודות ופרויקטים במסגרת הלימודים ועבודות כפרילנסר בתחום בניית אתרים
ומצגות מולטימדיה ,עריכות וידאו וסאונד ,עיצוב פלאש ואנימציה ,בניית ועיצוב  ,3Dועיצוב דפוס.

ידע במחשב
ניסיון ושליטה מלאה במחשבים ובתוכנות שונות בעיצוב ועריכה כמו:
ידע חזק וניסיון רבPhotoshop, Flash, Illustrator,:
ידע בסיסיDreamweaver, 3Dmax, Premiere, InDesign, office:

שונות
רישיון נהיגה ב' ו א' בעל רכב פרטי

שפות
ערבית -שפת אם
עברית – ברמה טובה מאד
אנגלית – ברמה טכנית

תכונות נוספות:
אמינות ,יצירתיות ,מוסר עבודה גבוה ,כושר ביטוי מצוין בכתב ובעל פה ,בעל תחומי עניין מגוונים
וידע כללי רב ,יוזם ,אחראי ,יחסי אנוש מצוינים ,בעל יכולת לימוד עצמית גבוהה.

ממליצים
המלצות יינתנו לפי דרישה.

