
 יותם ארגוב – קורות של החיים
   הדרך היחידה לעשות עבודה באמת טובה היא לאהוב מה שאתה עושה.

 
  פרטים אישיים:

 תאריך לידה 16/02/1992
 מס' פלאפון 052-5140944

       כתובת: ז'בוטינסקי 56, תל אביב - יפו.
yotamargov@gmail.com  :כתובת מייל   

  
 

  על עצמי
 אחראי, הקפדה על יחסי אנוש טובים, חברותי, יכולת ניהולית, תשומת לב לפרטים.

 
 השכלה

 2007-2010     בוגר תיכון מקיף קריית חיים במגמת לוגיקה ובקרה וגאוגרפיה.
 בוגר 12 שנות לימוד - תעודת בגרות מלאה.

 2018-2019  מכללת 'ACC ע"ש תרצה גרנות' למקצועות הקריאייטיב.
 קורס CopyWriting - כתיבה רעיונאית בתחום השיווק והפרסום.

 קורס ArtDirector - בניית תשתית לחומר הפרסומי ועיצובו הגרפי בעזרת התוכנות השונות;
Photoshop, Illustrator, Indesign, Premier  

.(SBS) קורס שיווק דיגיטאלי וניהול מדיה חברתית  
  

 שירות צבאי
  2013-2010  חייל בסדיר, חיל הרגלים, דרגת שחרור סמל ראשון.

 טירונות קרבית בחטיבת גבעתי – חטיבת חי"ר – רובאי 05.●
  סמל מבצעים בבסיס אימון של חטיבת גבעתי במשך שנה וחצי.●
 קבלת אות הצטיינות ממפקד הגדוד.●
 פיקוד על מחלקת מבצעים בבסיס האימון החטיבתי , מחלקה הכוללת אגף קשר, מודיעין●

 וחדר מבצעים . בנוסף הייתי מש"ק תיאום אימונים ומבצעים בחטיבה.
  

 ניסיון תעסוקתי
  2013-2014 קצין ביטחון במלון 'דן כרמל' בחיפה.

 לאחר כחצי שנה קבלת קידום לסגן קב"ט ראשי של מלונות דן אזור חיפה.
 2015-2016 מכירת מוצרי טיפוח במונטריאול, קנדה.
 ניהול עגלת מכירה והסמכת עובדים חדשים בחברה.

  2016 חברת 'Smart Invest' – שיווק נדל"ן ופרויקטים חדשים,
 קידום פרויקטים תמ"א 38 ותיווך דירות יד שניה.

 מעבר קורס נדל"ן.
  הוצאת רישיון מתווך מורשה לפי משרד המשפטים.

 2017 חברת 'Bank De Binary' - משרת Conversion Sales חברה בינ"ל למכירת אופציות בינריות
  ומט"ח.

  2018 חברת 'Jerusalem Post' - משרת מכירות, קורסים באנגלית.
 הכרה טובה עם תוכנות CRM שונות.

 2019 חברת התוכן "BOLD" - עבודה עם משפענים ברשת, בניית גאנטים וניהול קמפיינים שונים
  ללקוחות.

 *עבודה של כמה שנים עם הפקות מועדונים, אפטרים ופסטיבלים, ניהול ברים, צוותי יח"צ והפקה
  לוגיסטית.

 שפות: עברית שפת אם / אנגלית ברמה גבוהה.
 

fb/insta : yotamargov 

mailto:yotamargov@gmail.com

