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שד' בגין  9דירה  1חדרה 38525

פנוי לכל תפקיד מאתגר במשרה מלאה ו/או חלקית.
•
•
•
•
•

יליד 1952
נשוי
בריאות :טובה
אזרחות :ישראל ,ארה"ב
שפות :אנגלית ועברית

יחסי אנוש מצוינים ,תודעת שרות גבוהה ,אכפתיות ,נכונות לעבודה מאתגרת ודינאמית.
ניסיון רב בעבודה בסביבה ממוחשבת .מיומן בהפעלת מחשבים ,תוכנות אופיס ואחרות.
ראיה מערכתית ,אחריות אישית ויכולת לעבוד תחת לחץ .יכולת עבודה מול ממשקים
מרובים .יכולת ביצוע משימות מגוונות בו זמנית ,כושר ארגון ותפעול,
אסרטיביות והפעלת שיקול דעת.
כישרון מוכח כמרצה ,כותב ,מלמד ,מנחה  -בעיקר טכנית ושיווקית) בעברית ואנגלית

Seeking challenging opportunities. Open to free-lance, and full/part-time position.
As a member of your team, I will:
• Quickly grasp your objective and formulate a plan of action.
• Assess and utilize your resources to maximum potential
• Supervise, delegate, motivate, and inspire teams and individual members.
• Perform any required task with diligence and dedication
• Deliver on-time and within-budget effective and efficient solutions.

היסטוריה וניסיון (ממש בקצרה) .קורות חיים (טכני באנגלית) בקישור https://EliArgon.com/resume
1966-1970
1970-1974
1974-76
1975-78

תיכון אורט נתניה – מגמת חשמל ואלקטרוניקה
שירות צבאי – שנה וחצי בהנדסה קרבית ,חיל קשר .השאר כאמן יחיד )שר/מנגן( ובלהקת גייסות השריון
כתב ומפיק בגלי צהל –ביומן החדשות ובתכנית התרבות "מקום טוב באמצע".
עבודות עצמאיות כאמן מופיע ,קריין ,תחקירן ,וחבר צוות צילום
לימודי קולנוע וטלוויזיה (החל באונ' תל אביב וסיים בארה"ב)
אוגוסט  - 1976עבר להתגורר בארה"ב

1979-80
1979-83
1983-1985
1985-1999

1997-2005
2003-2004
– 2005
2021

המשך לימודים באונ' מרילנד בארה"ב .תקשורת  +מנהל עסקים ושיווק – תואר ראשון ( )BAמצטיין
הפקת סרטים ( ,)Voice of Americaופרסומות טלוויזיה .פתח וניהל חברת שיווק מקומית.
הצטרף לחברת פרסום ויחסי ציבור בוושינגטון כמנהל שיווק וחקר שווקים (נדל"ן) .הוציא רישיון סוכן נדל"ן.
לימוד עצמי ופיתוח תוכנות מחשב ( )Apple IIeוניהול חברת תוכנה בתחומי גרפיקה וסטיסטיקה
מתכנת עצמאי ( )Apple and PCפיתוח תוכנות לניהול משרדי רופאים ,ניהול מכירות/מלאי לחנויות (נעלים,
בגדים) .מכירות מערכות מחשבים ותקשורת למשרדים
מתכנת בכיר ומנהל פרויקטים .תכנון ובניית מערכות מידע לדואר האמריקאי ( .)USPSניהול חברת תוכנה עם
צוות של  15איש בפיתוח תוכנות למיון דואר בעזרת ברקוד וזיהוי כתובות אופטיקלי ( .)OCRעבודה עם
חברות גדולות ( )Lockheed Martin ,AEGלייצור מכונות מיון דואר .ניתוח מידע עבור חברת  ARINCבמערכות
תקשורת של חברות תעופה (הזמנות ושינוע מטענים ומשאבים בין חברות) .ייעוץ לפרויקט משולב העוסק
במשלוח חבילות ,בעיקר לעסקים מקוונים .פיתוח שיטות מיון ,אריזה ,ניצול אופטימלי של משאבים.
ניהול חברת אינטרנט ( - )WebMgtבנייה ,עיצוב וניהול אתרים – בין הלקוחות שגרירות ישראל בוושינגטון.
בניית מערכות מידע מקוונות ( )LocalNetשימש כמנהל טכני ( )CTOלמספר סטארטאפים.
ניהול מזנון ( )Breakfast, Lunch, Cateringבבניין משרדים גדול ( 1000איש) במטרה לשלב עסק פיזי עם
מערכת מקוונת .עבר קורסים וקיבל הסמכה לניהול מזון ()Certified Food Manager
פברואר  - 2005חזר להתגורר בישראל
יועץ הייטק (בעיקר ללקוחות בחו"ל) .בניית ותיחזוק אתרי אינטרנט ומתן שיעורים פרטיים בתכנות .ניהול מכירות
מקוונות (כרטיסים למופעים ותקליטורים) .פיתוח רעיונות ופרויקטים שונים .שימוש ב  PhpStormו VisualCode
כמערכת עבודה וכתיבה ב  ,SQL ,JS ,CSS ,HTML ,PHPועוד(...ראה קורות חיים טכני למעלה)
Teev.com

Ofrale.com

SportM.org

OraKrupik.com

EliArgon.com

Ft.mifgash.us

חזרה להתעסקות במוסיקה .הקלטות לעמותה למורשת הזמר העברי ,ועבודה משותפת עם נחום (נחצ'ה) היימן ז"ל על
בית הזמר העברי והפקת תקליטורים .מופיע ומנחה ערבי שירה בציבור ,כיחיד ו/או כחבר צמד "השני-שרים" עם אדם
הפטר )בוגר אותה להקת גייסות השריון).
Shiron.mzemer.com

NachumHeiman.com

אשמח לספק פרטים נוספים בכל נושא

SharimNaim.com

