
 אלי ארגון
 EliArgon@gmail.comדוא"ל:  050-218-5877נייד:   077-218-5877טלפון:   38525חדרה  1דירה  9שד' בגין 

 
 פנוי לכל תפקיד מאתגר  במשרה מלאה ו/או חלקית.

 

 
 

 1952יליד 
 נשוי

 טובה בריאות:
 ישראל, ארה"ב  אזרחות:

 אנגלית ועברית פות:ש
 
 

 מצוינים אנוש יחסי. 
 גבוהה שרות תודעת. 
 ודינאמית מאתגרת לעבודה נכונות  ,אכפתיות. 
 מיומן בהפעלת מחשבים, תוכנות אופיס ואחרות. .ממוחשבת בסביבהרב בעבודה  ניסיון 
 ( .וכתיבה, קריאה, דיבור) גבוהה ברמה אנגליתעברית ו 
 לחץ תחת לעבוד תויכול אישית אחריות, מערכתית ראיה . 
 מרובים ממשקים מול עבודה יכולת 
 ותפעול ארגון כושר, זמנית בו מגוונות משימות ביצוע יכולת, 
 דעת שיקול והפעלת אסרטיביות. 

 
Currently seeking a challenging opportunity in a full/part-time position.  
As a member of your team I will: 

 Quickly grasp your objective 

 Formulate a plan of action that is in line with the stated objectives  

 Assess and utilize your resources to maximum potential 

 Supervise, delegate, motivate, and inspire teams and individual members. 

 Perform any required task with diligence and dedication 

 Deliver on-time and within-budget effective and efficient solutions. 
 

 
 היסטוריה וניסיון )ממש בקצרה(

 

 מגמת חשמל ואלקטרוניקה –תיכון אורט נתניה  1966-1970

 שנה וחצי בהנדסה קרבית –שירות צבאי  1970-1974
 השאר בלהקת גייסות השיריון )שר ומנגן(

 ובתכנית התרבות "מקום טוב באמצע"ביומן החדשות –כתב ומפיק בגלי צהל  1974-76

  לנוע וטלויזיה )אונ' תל אביב(לימודי קו 1975-78
 עבר להתגורר בארה"ב - 1976אוגוסט 

 מצטיין  (BAתואר ראשון ) –מנהל עסקים ושיווק . תקשורת + אוניברסיטת מרילנד בארה"בלמד ב

מנהל שיווק וחקר שווקים )נדל"ן( בחברת   (, הפקת פרסומות טלויזיה,Voice of Americaהפקת סרטים ) 1979-80

 פרסום ויחסי ציבור בוושינגטון 

 גרפיקה וסטיסטיקה מיכנה בתחוו( וניהול חברת תApple IIeפיתוח תכנות מחשב )לימוד עצמי ן 1979-83

יות מכירות/מלאי לחנוניהול כנות לניהול משרדי רופאים, ותוח תיפ   (Apple and PCמתכנת עצמאי ) 1984-1985

 . מכירות מערכות מחשבים ותקשורת למשרדים)נעלים, בגדים(

ניהול חברת תוכנה  .(USPSדואר האמריקאי )למערכות מידע  . תכנון ובנייתמנהל פרויקטיםמתכנת בכיר ו 1985-1999

 .Optical Charאיש בפיתוח תוכנות למיון דואר בעזרת ברקוד וזיהוי כתובות אופטיקלי ) 15עם צוות של 
Readers)( עבודה עם חברות גדולות .AEG ,Lockheed Martin לייצור מכונות מיון דואר. ניתוח מידע עבור )

במערכות תקשורת של חברות תעופה )הזמנות נסיעות ושינוע חפצים בין חברות(, ניהול   ARINCחברת

 פיתוח שיטות למיון ואריזה בניצול אופטימלי של משאבים. –מחסני משלוח חבילות 

בין הלקוחות שגרירות ישראל  –בנייה, עיצוב וניהול אתרים    -( WebMgtניהול חברת אינטרנט ) 1997-2005

 ( למספר סטארטאפים.CEO( שימש כמנהל טכני )LocalNetבוושינגטון. בניית מערכות מידע מקוונות )

איש. עבר  10איש( עם צוות של  1000( בבניין משרדים גדול )Breakfast, Lunch, Cateringניהול מזנון ) 2003-2004

 (Certified Food Managerקורסים וקיבל הסמכה לניהול מזון )

 חזר להתגורר בישראל - 2005פברואר  2016 - 2005
יועץ הייטק על בסיס חלקי. בניית ותחזוק אתרי אינטרנט. ניהול מכירות מקוונות )כרטיסים למופעים 

 ותקליטורים(.
טות לעמותה למורשת הזמר העברי, מופיע ומנחה ערבי שירה בציבור, חבר התעסקות במוסיקה. הקל

שרים" עם אדם הפטר )חבר מאז ימי להקת גייסות השיריון( הופעות במתנסים ובבתי דיור -בצמד "השני
 מוגן

 
 אשמח לספק פרטים נוספים בכל נושא


