כתובת :הדקל  ,92תל מונד
פלאפון450-0929220 :
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מס .תעודת זהות244055102 :
מצב משפחתי :נ
כתובת מיילavivdavid3@gmail.com :
תמצית/על עצמי

קורות חיים אביב דוד

במהלך שנות חיי עבדתי במספר עבודות מגוונות בתחומים שונים ,כרגע מחפש מעבר לתחום חינוך/הדרכה/שליחות –
עבודה מהותית עם משמעות.
יצרתי ,בעל ראייה מרחבית ,לויאלי ,כריזמטי ,יודע לנהל ולהשתלב בצוות ,לימוד עצמי ,מקדם תהליכים ובעל יחסי
אנוש מצוינים.
השכלה
:9475
:9470
:9449-9477
:9449-9445
ניסיון מקצועי
היום9475-

קורס פרקטיקום מרכז לגישור גומא ורבקה אלבק סלומון-
ניהול תיקי גישור המופנים מהנהלת בתי המשפט.
מגשר מוסמך ,גומא מרכז גישור.
כלכלה ומנהל עסקים ) ,)B.Aמרכז אוניברסיטאי אריאל ,תעודת מסלול שמאות מקרקעין.
השכלה תיכונית -בגרות מלאה ביה"ס “עמי אסף” בית ברל מגמות פיזיקה ,כימיה וביולוגיה.
מאמן בביה"ס לכדורסל במכבי ת"א.
אימון ולימוד יסודות הכדורסל לשלוש קבוצות לילדים בגילאי  ,0-79שעות אחה"צ.
קידום הילדים ברמה האישית.
אחראי על שיווק החוג והקייטנות בבית הספר.
חיזוק הקשר מול בית הספר וההורים.

:9475-9470

מנהל פרויקטים ,ניהול קבוצות רכישה בדרום ת"א GLM-ישראל
ליווי חברי הקבוצה במהלך כל תהליך התכנון והבנייה ע"י שורה של אנשי מקצוע.
ניהול ותכנון אדריכלים ,שמאים ,עורכי דין ,קבלנים ויועצי משנה.
ניהול דיירים וקידום תהליך הוצאת מכרז.
קידום ליווי בנקאי לפרויקט.

:9470-9475

מתמחה בשמאות מקרקעין-יצחק זרניצקי הנדסה ושמאות מקרקעין
יצירת קשרים מול עיריות ,יועצים ובנקים.
עריכת שומות וניהול תקציבים.

:9479-9472

מנהל הפצה וקשרי לקוחות "ישראל דיפנס"
הפקת כנסים ואירועים בינלאומיים.
יצירת קשרים מקדמים לחברה.
ניהול פורמים ברשתות החברתיות.
אחראי על מערך הגדלת והפצת המגזינים בעולם .

:9442-9477

פעיל חברתי וגזבר אגודת הסטודנטים באריאל
סגן יו"ר המחלקה למען מילואימניקים באוניברסיטה.
ניהול פרויקטים וארגון פעילות חברתית וארגוניות.
חבר בוועדת הפיקוח על מחירי ואיכות האוכל במכללה
ניהול כספי האגודה ,משכורות ,תרומות.

:9442-9477

ניהול והפקת אירועים  -לבן הפקות ,מועדון הרוקסברי.

:9445-9440

מנהל עבודה
שיפוצים בבתים פרטיים.

התנדבות
היום:9472-

שירות צבאי
:9440 -9449

בית השנטי -ת"א  -מורה פרטי למתמטיקה ואנגלית.
בית הבוגר -פנימייה טיפולית לנערים בסיכון -התנדבות כללית בהתאם
לצרכי הפנימייה.
שירות התנדבותי ליחידה מיוחדת.
מש"ק אמצעי לחימה.

שפות

עברית -שפת אם  ,אנגלית -שליטה מלאה.

יישומי המחשב:

תוכנות אופיס -שליטה מלאה.
אינטרנט ,פורומים ,רשתות חברתיות ותוכנות המייל -שליטה מלאה.

המלצות

יוגשו עפ"י דרישה

