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 |     ניבה בר-שמעוןקורות חיים
 |    30 ביוני 1978תאריך לידה

 |    בוגרת )B.Ed.Des( המחלקה לעיצוב גרפי ותקשורת חזותית, האקדמיה לעיצוב ולחינוך ויצו חיפה )2008(.השכלה
 |    בוגרת תואר ראשון )B.A( בפסיכולוגיה ובתולדות האמנות, האוניברסיטה העברית בירושלים )2002(.

 |    ווב מאסטר ומעצבת גרפית של חטיבת המחקר IBM, חיפה.|                  פברואר 2017 עד היוםניסיון קודם
  |    מעצבת עצמאית, מתמחה בעיצוב לאינטרנט ובאינטראקטיב.                פברואר 2010 עד היום

      עבודה מול הלקוחות: טבע, שופרסל, תנובה, מנורה, אלביט, ורינט, מכון ויצמן, הולמס פלייס ועוד.
 |    מדריכה בתחום העיצוב לאינטרנט במנטור, מכללה למקצועות העיצוב, סניף תל-אביב וסניף חיפה.יוני 2012 עד נובמבר 2013
 |    מנהלת קריאייטיב ואחראית על תחום האינטרקטיב במשרד הפרסום ירקוני, חיפה. אוקטובר 2010 עד אוקטובר 2011
 |    ארט דיירקטורית במשרד הפרסום ירקוני, חיפה. |    ספטמבר 2008 עד ינואר 2010
 |    עיצוב קמפיין אינטרנטי כחלק מקמפיין ההרשמה 2008 של האקדמיה לעיצוב ויצו חיפה. |    פברואר 2008 
 |    עיצוב אריזות ומוצרים נלווים עבור חברת הסטארט-אפ הרפואי OHK בע"מ, חיפה.    |    ינואר 2008 עד יולי 2008 
 |    מעצבת גרפית ומידענית באלביט מערכי מל"ט, מת"ם חיפה. |    אפריל 2003 עד יולי 2008 

 |    תערוכת מעצבי העתיד 3, 100 פרויקטים נבחרים של בוגרי כל בתי הספר לעיצוב בשנים 2008-2009. |                                    מאי 2010תערוכות ופרסים
 |    זכיה בקמפיין ההרשמה לשנת 2010 של האקדמיה לעיצוב ויצו חיפה, בשיתוף עם המעצב אבישי דותן.  |    ינואר 2010
 |    מלגת הצטיינות של Adobe, בגמר הלימודים באקדמיה לעיצוב ויצו חיפה. |    יולי 2008
 |    זכיה בתחרות שלטי חוצות בנושא איכות הסביבה. השלט הוצג על קיר הדיפון של "ברעם פרסום מקורי"   |    מאי 2008

 |    בתל-אביב למשך כחודש.
 |    יריד צבע טרי 1, פרויקט למען הקהילה ולקידום אמנים מבטיחים וקירוב הציבור הרחב לאמנות ישראלית  |    מרץ 2008

 |    עכשווית.
 |    זכיה בתחרות לעיצוב כרזה והזמנה עבור תערוכת הבוגרים של האקדמיה לעיצוב ויצו חיפה. |    יולי 2007

 |    שירות בחיל המודיעין: טר״צ, שירות חובה מלא ושירות קבע של 3 חודשים. שחרור בדרגת סמ״ר. |         ינואר 1997 עד אפריל 1999  שירות צבאי

 |    שליטה בתוכנות גרפיות: Photoshop, Illustrator, Indesign, Flashידע טכני
Microsoft Office )Word, PowerPoint, Excel, Visio, Access( :שליטה בתוכנות אחרות    | 

 |    שליטה בשפות תיכנות:  PHP ,AS 2.0 )שליטה חלקית(, HTML )שליטה חלקית(
 |    יכולת רכישת ידע מהירה בתוכנות ובתיכנות.

 |    עברית - שפת אםשפות
 |    אנגלית - ברמת שפת אם

 |    www.niva.designתיק עבודות
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