ARIK DANINO
WEB, GRAPHIC & BROADCAST

AD

ניסיון
Bilderish

2016

מעצב  .Motionמתמחה ביצירת סרטוני תדמית ,בתוכנות
כגון After Effects, Cinema 4 D :ועוד.
2015-2016

אריק דנינו
Graphic & Motion Designer

2014-2015
2013-2015

ad-desi gn . co. il

2013-2015

danino s27@ gm ail. com
18.01. 1 9 8 4
2013-2015

ראשון לציון
054-4826120

2012-2015

תחרויות

2011

תחרות עבור מעצבים צעירים ,סטודנטים ובוגרים המעוניינים
לחשוף את פרוייקטיהם הטובים ביותר אל הקהל הרחב ואל
התעשייה .זוכה בפרס חביב הקהל.

2007-2009

2013

2013

תחרות סרטונים ויראליים בנושא רכבות ,באורך של עד
כ 40-שניות .הסרטון הוא אנימטיבי תלת מימדי.
זוכה בפרס חביב הקהל.

2011
תחרות כרזות בנושא אנרגיה חלופית .נושא התחרות
הוא יצירת כרזות המדברות על שמירת כדור הארץ.
זוכה במקם השני.
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 Webmasterאתר פסטיבל קולנוע דרום
תפעול ,הזנת תכנים ועיצוב האתר .תחת מערכת Wordpress
מעצב ראשי  -משרד הדיקן במכללת ספיר
התפקיד כולל עיצובי פרינט ,עיצובים לפייסבוק ,רולאפים,
עיתון הדיקן ,הפקת סרטונים ועוד.
 Webmasterאתר אגודת הסטודנטים  -מכללת ספיר
בנייה מחדש של אתר האגודה ,ניהול ,עדכון והזנה שוטפת.
התפקיד דורש ידע ב,PHP ,HTML ,CSS ,PHOTOSHOP -
 Flash ,Joomlaועוד.
עוזר  Webmasterבניהול אתר מכללת ספיר
ניהול ,עדכון והזנה שוטפת לאתר המכללה .התפקיד דורש
ידע ב PHP ,HTML ,CSS ,PHOTOSHOP ,Flash -ועוד.
מתרגל תקשורת אינטרקטיבית -הנדסאים ספיר
העברת שיעורי תרגול ועזרה לסטודנטים מתקשים במגוון
הקורסים השונים הנלמדים במסגרת המגמה.
כיוונים  -עורך אפטר
עבודה כשנה וחצי )בזמן הלימודים( בחברת ”כיוונים“  -באר שבע.
מגוון עבודות עריכת וידאו ואפטר.
צבא קבע  -מפקד מחלקת טכנאים בחיל האוויר
* אחזקה שוטפת ומענה לתקלות מערך המחשוב והאלקטרוניקה.
* טיפול במערך המחשוב בסוללה :מחשבים ומכ“מ.
* תפעול גורמים טכניים בארגון הצבאי ומחוצה לו.
* טיפול וניהול חיילי היחידה בכל המישורים  -מקצועי וניהולי.
* תפקיד המחייב ידע נרחב בתחום,כושר וניהול.
* אחריות ועמידה ביעדים ועבודה בשעות חריגות.

השכלה

ק צ ת עליי

Ai

YCD Atmosphere

מעצב דיגיטל וברודקאסט .תפקיד הדורש יצירת סרטונים,
בניית תפריטים דיגיטליים וקירות מסכים .התפקיד כלל
בנוסף עיצוב לאפליקציות ופרינט .דורש ידע בתוכנות
כגון After Effects :ועוד.

עיצוב ופיתוח משחקי מחשב וסלולר
במכללת שנקר .סיום בהצטיינות.
לימודי הנדסאי תקשורת אינטרקטיבית
במכללת ספיר .בוגר תוכנית משולבת עם לימודי תואר ראשון
בתקשורת ,יצירה וביקורת .סיום בהצטיינות יתרה בשנים א‘+ב‘.
פרוייקט גמר בציון  + 100ציון לשבח.
הנדסאי מדופלם במגמת אלקטרוניקה ומחשבים.
במכללת אורט  -גבעת רם ירושלים
קריית חינוך צפון  -פסגת זאב
בגרות מלאה ,כולל התמקצעות במגמת אלקטרוניקה ומחשבים.
 14שנות לימוד 35 ,יחידות לימוד.

