דותן כהן
054-788-1700

זמיר  ,1להבים

טכנולוגיות עיקריות
PHP
MySQL
Apache

טכנולוגיות נוספות
Git
VIM
Bash
Linux
Regex
Python
Arduino
Elasticsearch
Character Encodings
Amazon Web Services

dotancohen@dotancohen.com

מפתח תוכנה
אני מפתח תוכנה בעל יכולת עבודה עצמאית או בצוות וכשרון למידה
מהירה .בכל חברה שבו עבדתי הייתי "איש הפתרונות" ,תמיד נהנה לפענח
את הבעיות שאחרים מתייאשים מהן .אני מגיע עם עשרים שנות נסיות
בשפת  PHPוניסיון רב בשילוב ממשקים ,שיפור מערכות קיימות ,ופיתוח
מערכות חדשות.

עבודה
 :2018-2016טק-מרקטינג ,תל אביב
• תכנון אתרי תדמית לחברות לאומיות
• אבטחת אתרים ושרתים
• שדרוג גרסאות  PHPלאתרים קיימים
• פיתוח ותכנון מערכות לידים ומערכות קשרי לקוחות
• פיתוח שערי נתונים ותהליכי מידע עסקי
• פיתוח תוספים למערכות Wordpress
• בנית מערכות ניהול מידע במסגרת עבודה ייחודית של החברה
 :2015חברת פיתוח תוכנה עצמאית ,באר שבע
• פיתוח תוספים למערכת פורום של בית חולים פרטי
• פיקוח על צוות מפתחי תוכנה מחו״ל עבור לקוח ,כולל בדיקות קוד
• הכנסת מערכת בדיקות וניהול גרסאות לתהליך הפיתוח של לקוח
 :2015-2012הרי ברזל ,עומר
• פיתוח מערכת עגירה וניתוח מידע מרשתות חברתיות
• ראש צוות מפתחי תוכנה להקמת אתרי תדמית ועמודי נחיתה
• הקמה ,אבטחה ,וניהול שרתים בסביבת AWS
• הסבת מערכת לידים ל PDO-ושיפור שאילתות באופן כללי
• הגדרות שרתים כולל PHP, MySQL, Apache
• מערכת הוצאת מידע מתוכנת  Quickbooksלמערכת לידים ודוחות
• קניה ,תחזוקה ,ושיפור מחשבי החברה ורשת הפנים
• ראיונות של מעומדים ,החלטת קבלתם
• הצלבת מערכות מידע דרך ממשקים מגוונים
 :2012-2009חברת פיתוח תוכנה עצמאית ,נשר ובאר שבע
• הקמה וניהול שרתי לינוקס
• פיתוח אתרי תדמית ועמודי נחיתה של בעלי שירות מקצועי
• פיתוח מערכות ניתוח מידע ודוחות טקסט
• פיתוח מערכת ניהול לקוחות כולל לוגין לקוחות וגישור
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השכלה
 ,MIT/Edx :2014מקוון
• מבוא למחשבה חישובית ומדעי מידע
 :2011ֹ-2010האקריו ,רמת גן
דוטנט
• קורס
ֿ
• קורס ג'אווה
 :2005-2004הטכניון ,חיפה
• קורס קדם-אקדמי (מכינה)
תמיד :תכנות כתחביב
• תוכנות קטנות לשימוש עצמי
• ללמד את הילדים שלי ושל השכנים לכתוב תוכנה
• שיעורים פרטיים לסטודנטים בנושא תכנות

שירות צבאי
 :2015-2006שירות מילואים
• לוחם בחטיבת אלכסנדרוני
• חובש קרבי
 :2004-2002שירות סדיר
• לוחם בחטיבת גולני
• חובש קרבי
אותות
• אות השירות המבצעית
• אות מלחמת לבנון השנייה

שפות מדוברות
אנגלית :רמת שפת אם
עברית :רמה גבוהה

תחומי התמצאות אחרים
הטסת מסוקים זהירים
אסטרונומית העין הבלתי מזויינת
הדרכת ילדים
מכנאות ,שיפור רכבים לתחרות
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