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תקציר
מפתח תוכנה בעל  4שנות ניסיון בפיתוח  .Fullstackמחפש משרת פיתוח או מחקר ופיתוח.
• בעל יכולת אוטו-דידקטית גבוהה.
• יעיל בעבודה בצוות או כיחיד.
• בעל ניסיון בעבודה עם צוותים באזורי זמן רחוקים.
ניסיון
 — 2020-2021מפתח עצמאי
• פיתוח אפליקציה בתחום התזונה.
• פיתוח מערכת מבוססת  webלניהול טורנירים ותחרויות ספורט.
• פיתוח ספרייה ב  Flutterועבודה עם ) iOS Native (Swift & Objective-Cו ).Android Native (Kotlin & Java
 — 2018–2020מו״פ בתחום אבטחת רשתות סלולר  - BeConnect -קפריסין/ישראל
• מו״פ חולשות ברשתות סלולר ובכרטיסי .SIM
• תכנון ובניית רשת ה SS7של החברה.
• כתיבת מסמכי תיעוד והעברת ידע.
• מתן חוות דעת והערות על חוזים עם שותפים עסקיים.
 — 2017–2020פיתוח  — TRG Intelligence - Fullstackקפריסין/ישראל
• פיתוח ותחזוקת ה  Frontendוה  Backendשל החברה בארכיטקטורת  micro-servicesבסביבת .Linux
• כתיבה ותחזוקת סקריפטים לניטור המערכות.
• הפצה של גרסאות לשרתי החברה.
• חניכה של מפתחים ואנשי  devopsחדשים.
 — 2016אחראי צוות  — BlackRock Marketing - NOCישראל
• אחראי על שיבוץ משמרות הצוות ומתן כלל שירותי ה ITלעובדי החברה.
 — 2015–2012צוות  - Data Centerצה״ל יחידה  — 8200ישראל
• ניהול למעלה מ 1000שרתים פיזיים/וירטואליים ,תחזוקת מכונות האחסון ורשת הליבה.
כלים וטכנולוגיות
• שפות תכנות.Python, JavaScript (Browser/Nodejs), Java, Dart, Kotlin, Swift, C, C++ :
• מערכות הפעלה ושירותים Linux, Windows, Nginx, Docker, VPN, IP :ועוד.
• כליםFlask, Express.js, Spring Boot, Hugo, Flutter, Xcode, Android Studio, jQuery, Tachyons, :
 Bootstrap, Tabulator, HTML5 Canvas, Gulp, Gitועוד.
• בסיסי נתוניםMongoDB, Google Cloud Firestore, CouchDB, IndexedDB, SQLite, MySQL, :
.PostgreSQL
• שירותים ענן.DigitalOcean, Linode, GCP AppEngine, Google Firebase, Instagram API :
• אחר :מנהיגות ,תיעוד ידע וקוד.
השכלה
TU Dortmund University - Exchange Program, International Business and Financial Modeling — 2019–2019

 — 2011–2012מכללת אורט טכנאי אלקטרוניקה ומחשבים מוסמך.
 — 2008–2011תיכון אורט חולון מגמת אלקטרוניקה ומחשבים.
שפות :עברית  -שפת אם | אנגלית  -רמה גבוהה מאוד | גרמנית  -רמה A1.2
קוד פתוחGitHub, Pub.dev, NPM :
הסמכות :נאמן עזרה ראשונה והחייאה  -מגן דוד אדום |  | Certified Network Analyst - 8200 IDFמדריך
הורדות ידיים  -וינגייט

