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מפתח תוכנה
,    , מהירה        למידה כשרון בצוות או עצמאית עבודה יכולת בעל תוכנה מפתח

"       . איש     הייתי עבדתי שבה חברה בכל דעת הסחת בתנאי לעבוד ויכולת
    . שנות",       עשרים עם מגיע הקשות הבעיות את לפתור נהנה תמיד הפתרונות

בשפת   , PHPנסיון    , ופיתוח     קיימות מערכות שיפור ממשקים בשילוב רב ונסיון
(        . לקוחות  קשרי מערכות בפיתוח מנוסה אני חדשות אתרי(, CRMמערכות

    .     , על,   לי מחמיאים תמיד עסקיים כללים ניתוב ומערכות טקסט איבוד תדמית
. פשוטה      בצורה טכניים עניינים להסביר יכולת

2019  :    , ’ שמש  בית פרו   האלת
לקוחות   •  קשרי מערכת פיתוח
החברה    •  של תדמית אתר תחזוקת
בסביבות  •  Laravel, X-Cart, Magentoפיתוח
מחסנית  •  בסביבת     Laravel, Homesteadשדרוג לרוץ מאוד Dockerישנה

2016-2018  :    , - אביב  תל מרקטינג   טק
 • ,  ,   ,  : אחרים     אלטמן אילן בר כללית ארציות לחברות תדמית אתרי תכנון
ושרתים  •  אתרים אבטחת
גרסאות  •  קיימים  PHPשדרוג לאתרים
לקוחות      •  קשרי ומערכות לידים מערכות ותכנון פיתוח
עסקי     •  מידע ותהליכי נתונים שערי פיתוח
אתרי     •  של ותחזוקה תוספים Wordpress, Magentoפיתוח
החברה        •  של ייחודית עבודה במסגרת מידע ניהול מערכות בנית

2012-2015  :   , עומר   ברזל   הרי
חברתיות      •  מרשתות מידע וניתוח אגירה מערכת פיתוח
נחיתה        •  ועמודי תדמית אתרי להקמת תוכנה מפתחי צוות ראש
 •    , בסביבת,  שרתים וניהול אבטחה AWSהקמה
 •- ל    לידים מערכת כללי    PDOהסבת באופן שאילתות ושיפור
כולל   •  שרתים PHP, MySQL, Apacheהגדרות
מתוכנת    •  מידע הוצאת "Quickbooksמערכת חות    ודו לידים למערכת
 •     , הפנים,  ורשת החברה מחשבי ושיפור תחזוקה קניה
 •  , קבלתם   החלטת מועמדים של ראיונות
אתרי   •  של PhpFoxתחזוקה
מגוונים     •  ממשקים דרך מידע מערכות הצלבת

2006-2018  :     , שבע     ובאר נשר עצמאית תוכנה פיתוח   חברת
גרסאות  •  קיימים  PHPשדרוג לאתרים
קיימת        •  לקוחות וניהול לידים למערכת אבטחה ושיפור אבטחה בדיקות
פרטי         •  חולים בית של תדמית ואתר פורום למערכת תוספים פיתוח
 •   ,   " קוד     בדיקות כולל לקוח עבור ל מחו תוכנה מפתחי צוות פיקוח
לקוח        •  של הפיתוח לתהליך גרסאות וניהול בדיקות מערכת הכנסת
לינוקס   •  שרתי וניהול הקמה
שירות         •  וספקי מקצוע בעלי של נחיתה ועמודי תדמית אתרי פיתוח
 • " טקסט     חות ודו מידע ניתוח מערכות פיתוח
 •- שלישי        צד מערכת עם וגישור לקוחות ניהול מערכת פיתוח
אתרי   •  של vBulletin, Wordpress, Laravelתחזוקה

טכנולוגיות עיקריות
PHP - 1999
MySQL - 1999
Apache - 2001
Python - 2008
Git - 2012
Wordpress - 2016
Laravel - 2018

טכנולוגיות נוספות
VIM - 1996
Bash - 2001
Linux - 2001
Java - 2010
Arduino - 2018
Elasticsearch - 2018
Golang - 2019
Regex
Text Encoding Issues
Amazon Web Services

השכלה
2019  :     Microsoft/Edx   ,מקוון  

מידע  •  ומבניי אלגוריתמיים
2014  :     MIT/Edx   ,מקוון  

מידע   •  ומדעי חישובית מחשבה
2010-2011:    , גן  רמת   האקריו

דוטנט •  קורס
 •' אווה  ג קורס

2006-2008:   , חיפה    הטכניון
 •) תואר  )  ללא מכונות הנדסת

2004-2005:   , חיפה    הטכניון
 •) ( - מכינה  אקדמי קדם קורס

כתחביב    :1986-2019   תכנות

שירות צבאי
מילואים    :  2006-2015   שירות

בגדוד  •  חטיבת, 8101לוחם
אלכסנדרוני

קרבי •  חובש
סדיר    :2002-2004   שירות

בגדוד  •  גולני,  51לוחם חטיבת
קרבי •  חובש

אותות
המבצעי  •  השירות אות
השנייה   •  לבנון מלחמת אות

בתאריך   15-1-2020מעודכן
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