EIN AT
JACOBY

Email
Phone
Website

einatboms@gmail.com

972-52-2559443
einatjacoby.com

∙Ability to work independently∙Self learning abilities for new fields and software∙Team Player

EDUCATION
2018-2019
Product Design UI/UX Course at 6B Studio with
Sagi Shreiber

EXPERIENCE
2019
Portis Product Designer, UI/UX in a startup

2015
Html+CSS Course at John Bryce

2017-2019
Michal Negrin Graphic & Web Designer,
designing and producing printed material and
designs for social media

2008-2012
Shenkar graduate, B.Design in Visual
Communications, specializing in Motion Design

2016-2017
HaMitugia Graphic & Web Designer,
event branding and business branding

2000-2004
“Ramot” high school, Bat Yam (Math, English,
Biology, Chemistry)

2015-2016
Video-line Production House, Motion Designer
and After Effects

MILITARY SERVICE
2004-2006
Intelligence 8200 – English translation and
Intelligence production

LANGUAGES
Fluent Hebrew and English (lived in NY for 3.5 years)

SOFTWARE

2015
Reelocoaster Productions, Graphic and Motion
template designing
2015
Fox Goren Giladi Advertising Agency, Graphic
designer
2013-2014
SHEKEL - Community Service for People with
Special Needs, Graphic Designer
Freelance Designer – Video editing, After
Effects, Graphic design, graphics for TV programs
2012-2013
Nava Beni Studio Graphic designer
Lamalo Productions Motion design and
After Effects

עינת
יעקובי

דוא"ל
נייד
אתר

einatboms@gmail.com

052-2559443

einatjacoby.com

∙בעלת יכולת עבודה עצמאית ∙יכולת לימוד עצמית של תחומי ידע ותוכנות ∙מעולה בעבודת צוות

ניסיון מקצועי

השכלה
2018-2019
הקורס המתקדם לעיצוב חווית משתמש
פיקסל פרפקט בסטודיו  6Bבהנחיית שגיא שרייבר

2019
מעצבת פרודקט וחוויית משתמש בסטארטאפ פורטיס

2015
קורס בניית אתרים ב ,HTML & CSS -ג'ון ברייס

2017-2019
מעצבת גרפית ודיגיטל ,מיכל נגרין  -עיצוב והפקת
חומרים גרפים מודפסים ועיצובים לרשתות החברתיות

2008-2012
בוגרת  ,B.Desמסלול עיצוב גרפי וטלויזיה
המחלקה לתקשורת חזותית ,שנקר

2016-2017
מעצבת גרפית ודיגיטל ,המיתוגיה  -מיתוג אירועים
ומיתוג עסקי

2000-2004
תיכון עירוני “רמות“ בת-ים
 5יח“ל אנגלית ,מתמטיקה ,ביולוגיה ,כימיה

2015-2016
מעצבת ואפטריסטית בבית ההפקה וידאו ליין -
עיצוב סרטוני תדמית

 UI/UXשל

שירות צבאי
2004-2006
מודיעין  - 8200תרגום והפקת מודיעין באנגלית

2013-2014
מעצבת גרפית בסטודיו “בין השורות“ עמותת שק“ל

שפות
עברית
שפת אם
תוכנות

2015
מעצבת בחברת הסטארט-אפ רילוקוסטר -
עיצוב טמפלטים לוידאו
מעצבת גרפית במשרד הפרסום פוקס גורן גלעדי

אנגלית
שוטפת (גרתי ולמדתי בארה"ב)

מעצבת פרילנס  -עריכת וידאו ואפטר אפקטס (סדרות
טלויזיה ,סרטוני חתונות ,ארועים ,תדמית) ועבודות
פרינט
2012-2013
מעצבת גרפית בסטודיו נאוה בני  -עיצוב כולל של
רשתות שיווק
מעצבת ואפטריסטית ב"למה לא" הפקות  -עיצוב,
עריכה ואפטר אפקטס של סרטוני תדמית וארועים

