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תאריך לידה13.01.89 :

כתובת מיילeng.eladoh@gmail.com :
יכולת ארגון והובלת פרויקטים ,מוסר עבודה גבוה ונכונות ללמוד ולהתפתח .ידע אקדמי נרחב.
השכלה:
 :2012-2016תואר ראשון בהנדסה אזרחית התמחות מבנים ,אוניברסיטת אריאל.
 :2002-2007בגרות מלאה ,מגמות :מחשבים והיסטוריה ,ישיבה תיכונית "יהודה" ,עפולה.
ניסיון תעסוקתי :
 -2020היום " :אברהם לוגסי מהנדסים" -משרד תכנון מבנים .מהנדס ראשי.
•

התפקיד כולל :ניהול צוות עובדים המונה מהנדסים ושרטטים ,עמידה בלו"ז ,תקציבים.

•

תכנון ראשוני ועד גמר ביצוע שלד של מבני מגורים ,משרדים ,תמ"א  38חיזוק .חוות דעת הנדסיות.

• עבודה מול מנהלי פרויקטים ,קבלנים ,אדריכלים ושאר יועצים.
" : 2018-2020י .דוד מהנדסים" -משרד תכנון מבנים.
•

התפקיד כולל :הובלת פרויקטים מקבלת תכניות אדריכליות ועד גמר שלד.

•

תכן ראשוני ועד הכנת תכניות לביצוע של :מבני בטון ,מגדלי מגורים ומבני תעשייה ,קונסטרוקציות
פלדה .סכימות סטטיות ,חישוב ידני ע"פ ת"י בנוסף לתוכנת החישוב ע"י מידול המבנה.

• במסגרת התפקיד ביצוע פיקוח עליון והתאמת הביצוע בשטח לתכניות.
" : 2015-2018אברהם לוגסי מהנדסים" -משרד תכנון מבנים.
•

התפקיד כולל :הובלת פרויקטים מקבלת תכניות אדריכליות ועד גמר שלד.

•

תכן ראשוני ועד הכנת תכניות לביצוע של :מבני בטון ,מבני מגורים ומבני תעשייה ,קונסטרוקציות
פלדה .סכימות סטטיות ,חישוב ידני ע"פ ת"י בנוסף לתוכנת החישוב ע"י מידול המבנה.

•

במסגרת התפקיד ביצוע פיקוח עליון והתאמת הביצוע בשטח לתכניות.

•

תמ"א  - 38חיזוק מבנים והעברת הכוחות האנכיים החדשים והאופקיים אל האלמנטים החדשים,
בדיקות חוזק המבנה הישן והחדש לרעידות אדמה ,תוך שימוש בתוכנת "."cubus

 :2011-2012/2014אבטחת אישים בחברת "מיקוד" ירושלים.
• התפקיד כלל :אבטחת ח"כ ושרי ממשלה ,מתן מענה מהיר לבעיות בשטח ,עבודה תחת לחץ ,הנחיית
עובדים חדשים ,עמידה בלו"ז.
שרות צבאי:
 :2008-2011מפקד כיתת צלפים ב"עורב נח"ל" ,סיום בדרגת סמל ראשון.
התפקיד כלל :הכנת אימונים וביצוע תעסוקה מבצעית ,עבודה מול חיילים ומפקדים,
ידע במחשבים:
שליטה מלאה במחשב ותוכנות Cubus-mivnecad ,AutoCAD, Excel ,Office, Atir – beamd, Strap
שפות :עברית :שפת אם ,אנגלית :רמה טובה

תעודות והמלצות ינתנו לפי דרישה.

