
כישורים

⋅   ניסיון רב בניהול.

⋅   יכולת גבוהה בהובלת פרויקטים 

    ותכנון לטווח ארוך.

⋅   יכולות גבוהות בהדרכה ועמידה    

   מול קהל, העברת מסרים מילולית    

   וויזואלית.

⋅   יצירתיות ו"חשיבה מחוץ  

   לקופסא".

⋅  יכולת הפקת לקחים וביקורת  

   ברמה גבוהה. 

⋅   עוסק בצילום סטילס, וידאו 

    עריכה ועיצוב כ–15 שנים. 

שפות

⋅   אנגלית: ברמה גבוהה

שנת לידה: 1986

נייד: 054-4924720

arielmphoto@gmail.com :דוא"ל

arielmedina.com :אתר

בוגר תואר ראשון 

 Bachelor of Design - Visual

Communication

המחלקה לתקשורת חזותית 

שנקר

אריאל מדינה

ניהול עמותה עם מחזור שנתי של 1.2 מיליון ש"ח.

20 עובדים בשכר.

ניהול מו"מ בנושאים אקדמיים מול הנהלת המכללה.

ניהול משברים ותיאום בין סטודנטים למכללה.

ניהול פרוייקטים וקמפיינים בתוך תחומי המכללה. 

השפעה על מרקם החיים של הסטודנטים בשנקר בתחומי אקדמיה, רווחת הסטודנט, 

תרבות ומעורבות חברתית.

ראש מחלקת הסברה באגודת הסטודנטים

ניהול צוות המונה 6 עובדים  הכולל מעצבים, צלמים, מתכנת ואנשי תפעול.

עבודה מול אמצעי תקשורת ומתן תגובות לפרסומים מעולם הסטודנטים.

אחריות על כלל אפיקי הפרסום של האגודה עיצוב המסרים, התוכן והנראות הויזאולית.

שנקר – בית ספר גבוה להנדסה ועיצוב, המחלקה לתקשורת חזותית.

ניהול קמפיינים בדיגיטל Digitalent - PPC, מחזור יולי 2015.

מגמת תקשורת וקולנוע , מקיף ו', אשדוד.

מנהלי קמפיינים בדיגיטל Digitalent - PPC, ניהול עמותות, קורס דירקטורים ופיתוח 

מנהלים, צילום סטודיו, קורס קצינים, ערבית מדוברת, קורס יסודות בשוק ההון, 

קורס דוברות והסברה של חטיבת דובר צה"ל.

Photoshop / Illustrator / Indesign / Flash / After Effects / Premiere  / Lightroom

 CINEMA 4D :מידול בתלת מימד  Word, Excell, Powerpoint :תוכנות אופיס

חטיבת דובר צה"ל - מגוון תפקידים בתחום הדוברות, שחרור בדרגת סרן 

ראש מדור בקרת פרסום וניתוח מדיה בחטיבת דובר צה"ל - אחראי לניטור, ניתוח ומתן 

משוב בזמן אמת אודות כלל הידיעות בנושא צבא וביטחון בכלי התקשורת. 

סגן ראש מדור תקשורת כתובה - עבודה עם כלל העיתונים היומיים, קיום ראיונות, 

שיחות רקע,  ניסוח תגובות בנושאיי צבא וביטחון לכתבים, פרשנים  ומערכות חדשות. 

מפקד צוות בהשלמת קצונה של דובר צה"ל - הנחיה מקצועית ופיקודית לצוערי קצונה 

של דובר צה"ל.

 ,A נציג דובר צה"ל בצפון השומרון - כניסה עם כוחות כוחות צה"ל למבצעים בתוך שטחי

מתן מענה דוברותי בזמן אירועים מבצעיים, איתור אייטמים חדשותיים והצלחות מבצעיות.
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ניסיון 

שירות צבאי
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יושב ראש אגודת הסטודנטים שנקר


