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קורות חיים

אלה הרמן הראל 

פייסבוק אתר תיק עבודות

2012-2010 - שירות צבאי - גרעין נח"ל

שירות בחיל מודעין של חטיבת הנח"ל.	 
לאורך השירות: הכנת מפות ומצגות, עבודה שוטפת 	 

עם פוטושופ ועבודה עם צוות חיילים ומפקדים.

שירות צבאי

 	 UI/UX תחומי עיצוב: עיצוב ובניה אתרי תדמית | עיצוב 

עיצוב לוגואים ומיתוגים | עיצוב מצגות | עיצוב לדפוס | 
עבודה עם הירכיה של תוכן וטיפוגרפיה.

ידע בתוכנות גרפיקה:	 

שפות: עברית- שפת אם, אנגלית-בינוני	 

כישורים

2020 - קורס UI/UX )חווית משתמש ואפיון ממשקים(

קורס במכללת מנטור.	 
תוכן הקורס: עיצוב ואפיון ממשקים, עיצוב 	 

רספונסיבי, התנסות בעיצוב אתרים ואפליקציות. 
 	.XD לימוד תוכנת

2020 - קורס שיווק דיגיטלי:

הכרות עם שיווק נכון ויעיל ומגוון כלים הדיגיטלים.	 
דגש על שיווק בפייסבוק ואינסטגרם.	 

2015-2014 - תקשורת חזותית

מכללת קווים, בית הספר למקצועות העיצוב.	 
תוכנות עיצוב: אילוסטרייטור, פוטושופ, אינדיזיין.	 
התלמדות בעיצוב מיתוג, אריזות ועיצוב דיגיטלי.	 

השכלה

2020-כיום - פרילנסר בסטודיו אירית ברטון

עיצוב דיגיטלי: עיצוב עבור אפליקציות, אתרים, 	 
פידים של אינסטגרם, פוסטים ומצגות תדמית.

 2019-כיום - סטודיו אלה, מיתוג לעסקים צומחים.
מעצבת ראשית של הסטודיו.

 	 ,wix-מיתוג, עיצוב אתרים ב ,ui/ux :תחומי עיצוב
יצירת לוגואים וחומרי דפוס.

אופי התפקיד: יכולת למידה עצמית ואחריות, הובלת 	 
 הלקוח לתוצרים המתאימים לעסק, הקשבה ויצירתיות.

התנהלת מול לקוחות וניהול פרויקטים מא' ועד ת'.

IDI Ventures 2019-2015 - חברת
מעצבת גרפית בסטודיו של החברה.

עבודה בצוות ועבודה ישירה מול מנהלי פרויקטים.	 
תחומי עיצוב: דפי נחיתה, סושיאל ובאנרים.	 

2015-2014 - חברת רן ספורט בע"מ.
מעצבת גרפית ראשית של החברה.

עיצוב גלופות עבור חולצות ומוצרים נוספים.	 
ניהול צוות ועבודה ישירה מול לקוחות. 	 

ניסיון תעסוקתי

נעים מאוד שמי אלה הרמן הראל, מעצבת גרפית. 
 מתמחה במיתוג עסקים, עיצוב אתרי תדמית ועיצוב

UI/UX, אני מעצבת מעל 6 שנים. במהלך חיי גילית את 
 היופי שבעיצוב וביצירת השלם ממגוון חלקים שונים.
אני יודעת להתאים את עצמי לעבודת צוות ולעבודה 

עצמאית בהתאם לצורך, לנהל את הזמן שלי בצורה יעילה, 
ללמוד תחומים מקצועיים חדשים ולהתנהל בפרויקטים 

מול לקוחות.

מעט עלי
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