קורות חיים

שם :סמואל פרידמן

תעודת זהות015447808 :
כתובת :גלזר  3דירה  ,14רחובות
טלפון052-4552737 :
תאריך לידה1980/04/16 :
דוא"לSfrid80@gmail.com :

ניסיון תעסוקתי:
 2018-2019:טכנאי סאונד ועורך וידאו במועדון חברתי.
– 2016-2018כלבן בכלבית דוגסנס ,במסגרת התפקיד אני אחראי על אחזקה ותחזוקה בכלביית
דוגסנס.
 - 2016כלבן בצער בעלי חיים רחובות.
 -2016גנן עובד תחת קבלן בהקמה ובתחזוקת גינות.
 2015חונך ופרילאנס בקליינר " ,קידום פרויקטים שיקומיים"  ,ראשון לציון .במסגרת התפקיד :ליווי
פרטני וסיוע בתחום החברתי של אנשים המתמודדים עם קשיים נפשיים.
העבודה שנייה הייתה כפרילנס ברשות השידור ,ובהקמת במות.
 -2015-2014טכנאי אורקולי ומתאם אירועים ,מוזיאון תל אביב ,תל אביב.
במסגרת התפקיד :אחראיות על תאורה וסאונד במקום ,תיאום וניהול בין גורמים שונים במוזיאון,
מתן שירות ללקוחות המוזיאון.
 -2014-2012מעסה עצמאי ,מוסמך בשנת  .2002מכללת פיטסבורג לרפואה משלימה .במסגרת
התפקיד :מתן שירות רפואי אלטרנטיבי .שיווק ,ניהול לו"ז,
 -2012-2011מדריך לגו אתגרי ,לתלמידי בית ספר יסודי .חוג האשרה שמלמד יסודות הנדסה בעזרת
סיפורים ודוגמאות מעשיות בעזרת יצירת פרויקטים עשויים ממנועים מלגו.
-2011-2008טכנאי סאונד באולפני הרצליה.
במסגרת התפקיד :ידע בהרכבת ציוד ,אחראיות על קישור בין הגורמים בשידור חי ,עבודת צוות,
מתן שירות והדרכה לגורמים בשידור.
 :2009-2006מאבטח לילה במפעל בשם זרע ליצוא זרעי ירקות
- 2006-2004נציג שירות לקוחות ואחראי משמרת – USTA ,איגוד הטניס האמריקאי  ,פיטסבורג,
ארה"ב .מתן שירות במספר שפות ,שירות ושיווק לספורטאים ,הדרכה וניהול צוות.
 – 2004-1998עבודת קבלנות ,שיפוץ ,בנייה ,עבודות בבניית בתים ,הנחות יסוד ,עבודה עם עץ ,התקנות.
שפות:
ספרדית–שפת אם

אנגלית – שפת אם
עברית –קריאה ,כתיבה ,ודיבור ברמה גבוהה
השכלה:
 – 2006-2009תואר ראשון באומנות הקולנוע והטלוויזיה ,מכללת "ספיר" ,שדרות.
במסגרת לימודי התואר :הקלטות אולפן ,עריכת סאונד ,הקלטות שטח ,תאוריית מוזיקה ,והלחנה,
בשילוב עם תואר בקולנוע.
– 2003-2005מוסמך בעיסוי שוודי ,עיסוי רקמות עמוק ,שיאצו ,ורפלקסולוגיה .מכללת "פיטסבורג"
לרפואה משלימה ,ארה"ב.
 – 2000-2002סטודנט לתואר משולב במחשבים ואנימציה .אוניברסיטת "מרילנד" ,בולטימור ,ארה"ב.
 – 1998-2000קולג' " "CCACמחלקת אומנות ,בפיטסבורג ,פנסילבניה.
במסגרת הלימודים :השלמת לימודים בטכנולוגיית סאונד ופסקול.
התנדבות:
 :2010-2009מתנדב כרכז פעילויות בעמותת אנוש.
 :2009-2008מתנדב כיועץ בקפה הפוך על הפוך לנוער בסיכון.
 :2009-2006פעיל בעמותת איילים לבנייה ושיקום הנגב.
 :2008-2006מתנדב בגן ילדים במושב יכיני.
 :2007-2006מתנדב כמדריך לקולנוע בשדרות.

