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Senior UX/UI Designer & Junior FE Developer

ABOUT ME

Tel Aviv, Israel

LANGUAGES

I’m a designer with holistic approach and deep

Hebrew (native)

understanding of people needs. My journey began in 2004,

English (advanced)

when I opend Photoshop for the first time as a young kid.
Since then, I’m expanding my skills and passions
of design and logic.

PASSIONS
User Experience

EXPERIENCE
2018-2020

Freelance
Providing variety of design services for businesses

2017-2018

Visual Design
Branding

customers. Direct conduct with companies through out the

Mobile

project, setting a framework, schedules & budgets.

Typography

UI Designer Intership at Create

Prototyping

User interface designer at a projects company. Designing
under tight schedules for desktop, tablet & mobile.
2012-2017

Lead Designer at OMNITelecom
Responsible for all design aspects of the brand and
sub-brands of a telecommunication service solution
company; Projects of social media campaigns, print, coding

SKILLS
Sketch

websites & landing pages, prototyping interfaces for

Invision

monitors & mobile, leading user experience processes &

Zepplin

user-flow with taking consideration of the development and
marketing departments.

Photoshop
Illustrator

EDUCATION
2017-2018

Create School ‒ Specializing in User experience and learning
research and prototype methods.

2013-2014

John Bryce ‒ Mastering in HTML5, CSS3 & JS.

Axure
HTML5/CSS3
JS

עדי בן-ציון

adibenzion.com
benzion.adi@gmail.com
052-554-2114

מעצב  UX/UIומתכנת פרונט-אנד ג׳וניור

קצת עליי

תל אביב ,ישראל

שפות
אני מעצב עם ראיה הוליסטית והבנה עמוקה באנשים וצרכים .המסע שלי

עברית )שפת אם(

החל בשנת  ,2004כשפתחתי פוטושופ בפעם הראשונה כנער צעיר .מאז

אנגלית )רמה גבוהה(

ועד היום ,אני מרחיב את הידע וכישוריי של עיצוב ולוגיקה.

ידע תיאורטי
נסיון תעסוקתי
2018-2020

פרילאנס
מתן שירותי עיצוב מגוון ללקוחות עסקיים .התנהלות ישירה מול לקוחות
לאורך כל פרוייקט ,הגדרת מסגרת עבודה ולוחות זמנים ,תקציב והצעות
מחיר.

2017-2018

מעצב  UIבהתמחות בסטודיו Create

חווית משתמש
עיצוב דיגיטל
מיתוג
מובייל
טיפוגרפיה

מעצב ממשקי משתמש בחברת פרוייקטים .עבודה בלוחות זמנים צפופים
על ממשקים לדקסטופ ,טאבלט ומובייל משלב קבלת האפיון עד להפקת

אפיון ופרוטוטייפ

התוצרים ללקוח ולפיתוח.
2012-2017

מעצב הבית בחברת OMNITelecom
אחראי על כל אספקט העיצוב של המותגים ותתי-המותגים של חברת
תקשורת המספקת פתרונות טלפוניה; פרוייקטים למדיות חברתיות,
פרינט ,מיתוג ,עיצוב ובניית אתרים ודפי נחיתה ,אפיון ממשקים ודאשבור־
דים למוניטורים ומובייל ,הובלת תהליכי  user-flowוחווית משתמש עם
גישור ועבודה צמודה מול צוותי הפיתוח והשיווק.

ידע טכני
Sketch
Invision
Zepplin
Photoshop

השכלה וקורסים

Illustrator

2017-2018

 ‒ Create Schoolהתמקצעות בחווית משתמש ,מחקר ושיטות אפיון.

Axure

2013-2014

 ‒ John Bryceהתמקצעות בבניית אתרים בדגש על .HTML5, CSS3, JS

HTML5/CSS3
JS

