ק ו ר ו ת ח י י ם  -פלדמן נפתלי
שנת לידה  .1971 :נשוי 4+
כתובת :מושב תקומה.85159 ,

טלפונים :בית  ,08- 9943361סלולרי .054-9409212

בעל תואר ראשון במדעי המחשב ותואר שני  MBAבמנהל עסקים.
 13שנות נסיון בבדיקות תוכנה ואימות פיתוח ) 5שנים בטלרד ו 8-שנים באמדוקס(.
נסיון בניהול צוות בודקי תוכנה.
מוטיבציה גבוהה ,יכולות ניהול ,חוש טכני מפותח וראייה רחבה,
תודעת שרות ויחסי אנוש מעולים ,קליטה מהירה ,אמין חרוץ ומסודר .אנגלית  -ברמת שפת אם.

נסיון תעסוקתי:
• מ2004 -

בודק תוכנה .הובלת קבוצת בדיקות" ,אמדוקס" ,שדרות.
בדיקות ידניות ואוטומטיות של מערכות תוכנה .Billing

• 2003

הקמה וניהול מרפאת שיניים פרטית  Smile-Centerבמודיעין) .אישתי רופאת שיניים(

תיקון שידרוג ומכירת מערכות מחשבים – כעצמאי.
• 1998-2002

מהנדס אימות פיתוח" ,טלרד" ,לוד.
הובלת תחומי פרוייקטים בטלפוניה )מרכזיות ציבוריות דיגיטליות ויחידות רחק(,
בתמסורת סיבים אופטיים ,ב VOIP -ובפיתוח כרטיס הגנה בפני .DoS Attack
הכרת כל יחידות מוצרי  DUET60XX , OpteraMetroו DMS10 -של  NORTELוטלרד.
נסיעות ל Nortel-ארה"ב לביצוע בדיקות אינטגרציה של  StarHubוציוד מיתוג.

• 1994-1997

עבודות ופרוייקטים בתקופת הלימודים בארה"ב:
o

טכנאי שרות  PCורשתות תקשורת ,תחזוקה וייעוץ ,חב'  ,GSAניו יורק.

o

חבר ב ,Israel Club -ישיבה יוניברסיטי.
ארגון פעילויות חברתיות שמטרתן לבנות קשרים בין אישיים וקידום מודעות לישראל.

 oראש צוות הדרכה ומורה אישי לעברית.
• 1993-1994

מנהל שרות ומעבדה למחשבים ניידים" ,ג'יגה שווק" ,תל אביב.

השכלה:
•  ,"Heriot-Watt" 2001-2004מכללת ר"ג.

תואר שני  MBAבמנהל עסקים) .לימודי ערב(

•  1998-2000השתלמויות במסגרת העבודה:

 TMX-10. Logtel :ATM, SDH & Fiber Optic systemsבטלרד 180 ,שעות.

• " 1994-1997ישיבה יוניברסיטי" ,ניו יורק.

תואר ראשון במדעי המחשב ועסקים.
רשימת הדיקן  ,1994-1997מלגת .1994-1997 YU

• 1993

"המכללה לטכנאי שרות" ,תל אביב.

קורס טכנאי שרות למחשבים אישיים ,בהצטיינות.

כישורים טכנולוגיים:

• תקשורת ,טלפוניה .מרכזיות דיגיטליות וכלי בדיקות אוטומטיים ).TD, Win Runner, (IXIA, Ameritec

•

 ,LAN ,MACs ,PCsאינטרנט .פרוטוקולי תקשורת טלפוניה ותמסורת אופטית .Oracle, SQL .תכנות ב.C, Pascal, Assembler, Basic, ISETL, HTML, Java :

• מערכות הפעלה ) ,(WIN, UNIXמעבדי תמלילים ,מעבדי נתונים ,גיליונות אלקטרוניים.

שרות צבאי

• 1990-1993

תפקידים :אלחוטן בשריון ,מש"ק משמעת .דרגה :סמ"ר.

תחביבים:
תקשורת מחשבים ואינטרנט ,מוזיקה ,סקי.

