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 | מגורים: קיבוץ זיקים1988שנת לידה:  | levy.alon2711@gmail.comמייל: |  0523962579נייד: 

 כישורים אישיים:

, יכולת כישורי הדרכה טוביםועמידה מול קהל,  בעל יחסי אנוש טובים, יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסה, יכולת למידה מהירה
 .עבודה תחת לחץ

 השכלה:

 )ACCבמכללת תרצה גרנות (בהצטיינות לימודי קופירייטינג בוגר  – 2019-2020

 כתיבת  ועריכת תוכן, התמחות בפרסום ומיתוג.  •
 פייסבוק, גוגל, לינקדין, אינסטגרם ועוד. –עבודה במספר פלטפורמות דיגיטליות  •
 wixsite.com/mysite2711https://levyalon.-1תיק עבודות:  •

 
 במכללת ספיר. ,ושידורים דיגיטליים , מסלול רדיוסטודנט לתואר ראשון בתקשורת, יצירה וביקורת – 2018 – 2015

 הפקה, עריכה, הגשה וכתיבה.  -נגב" משבצת שידור קבועה ברדיו "קול ה –ניסיון מעשי  •
 לקיחת חלק בתכנית מגזין שבועי, במסגרתה ערכתי, הפקתי והגשתי משדרים. •
 ניהול צוות משדר הכולל כתבים, עורכי משנה ומפיקים. •
 תחקירים, ראיונות ועריכת כתבות במסגרת פרוייקט הגמר וסדנאות העיתונות ברדיו.ביצוע  •
 ידע טכני בתפעול אולפן רדיו. •

 . יח"ל) 4וצרפתית ( יח"ל) 5גרות מלאה, תיכון אזורי "שקמה", קיבוץ יד מרדכי, במגמת ביולוגיה (ב – 2006 - 2000

 ניסיון תעסוקתי:

 :103FM -טכנאי רדיו ב – 2018

 .הקלטה ועריכה של תכניות לשידור •
 מול צוות משדר הכולל עורכים, מפיקים ושדרים. בשידור חי עבודה •

 מדריך נוער ומנהל חינוכי בחברת הנעורים "שקמה", קיבוץ יד מרדכי. – 2018 - 2010

 , במקביל להכנה לשנת שירות ולצבא קבוצהבליווי נערים ונערות בתהליכים חינוכיים  •
 ., מופעי תרבות, חגים ואירועיםרועים חברתיים משמעותייםיליווי וסיוע בהפקת א •
 .ופיתוח אישי מדריכים, תוך מתן דגש על היבטים חינוכייםניהול וליווי צוות  •

 מכירות.ובאירועי שיווק ומכירה של מוצרי "פולירון" בחנות המפעל  – 2018 - 2014

 עורך ראשי ברדיו "פוקוס" שבכלא איילון.  – 2019-2021

 שבועי לצורך תכנון עתידי וביקורת על עבודת האסירים.בניית לוח שידורים על בסיס  •
 (תכנת העריכה) במסגרת קורס ההכשרה של האסירים. Adobe Auditionהעברת שיעורי  •
 יינים וספיישלים, תכניות חגים ופרומואים.תכניות חדשות, קמפ –אחראי על פיתוח תוכן  •

  של קבוצת פובליסיס.  ת הפרפורמנסבמחלקקופירייטר  – 2021

 ירות צבאי:ש

  לוחם נ"מ ביחידת "ברקן" (סטינגר) בחיל האוויר. – 2010 - 2007

  יח"ל). 4 –רמה גבוהה (בגרות  –, צרפתית מאוד רמה גבוהה – אנגלית שפת אם, – עברית שפות:

  (בניית אתרים) Adobe )Audition ,Acrobat( ,wixתוכנות , ,Word, Excel, PowerPoint( אופיס כישורי מחשב:

https://levyalon2711.wixsite.com/mysite-1

