
עברית - שפת אם

אנגלית - שליטה טובה

ספרדית - שליטה חלקית

 עדי
אריעם

השכלה

פרטים אישיים
  

ניסיון תעסוקתי

שירות צבאי

שפות

 כישורים טכניים

2018 - 2017 

 - 2018 - 2017 

- הצטיינות נשיא - מצטיינת לשנה ב‘ 

- 2017 - 2016

 - 2012 - 2010

2020 - כיום - 

6B 2016 - מכינה לעיצוב פנים בסטודיו

הצטיינות דקאן - מצטיינת דקאן לשנה א‘

עבודה מצטיינת - הוצגה בתערוכת ”באמצע“ - תערוכת פריטים 

נבחרים של הפקולטה לעיצוב 

ב - HIT. בנוסף העבודה פורסמה במגזין בניין ודיור.

תיכון מור מטרווסט, רעננה, בגרות מלאה, מגמת פרסום ותקשו־

רת - 10 יחידות לימוד, הרחבה 5 יחידות כימיה, 5 יחידות אנגלית, 

במקום  שזה  בפרויקט  שותפה  הייתי  פרסום  מגמת  במסגרת 

הראשון בתחרות ארצית.

חילופי סטודנטים ב - ESDI, ברצלונה - חוויה מיוחדת ומעשירה 2018 - 2019 - 

ייחודיים  ובנייה  עיצוב  לסגנונות  נחשפתי  שבה  האישית,  ברמה 

ולדרך חיים שונה.

2016 - 2020 - תואר ראשון בעיצוב פנים B.Design - המכון הטכנולוגי חולון.

קורס מדריכי אימון גופני בבית הספר לכושר קרבי בוינגייט. שירות 

כמדריכת כושר קרבי, בבסיס הכשרות - מפרשית. 

 - 2014 - 2012

התנדבות בגן ילדים על הרצף האוטיסטי בחולון. ההתנדבות 2018 - 2019 - 

התקיימה אחת לשבוע וכללה פעילויות עם הילדים וסיוע לגננות 

בצרכי הגן השונים.

נסיון נוסף

תערוכת בוגרי המחלקה לעיצוב פנים - תכנון, אוצרות והפקת 2020 - 

התערוכה מותאמת לתקופת הקורונה.

 הצגת פרויקט סטודיו סמסטריאלי במוזיאון הטריאנלה 2020 - 

במילאנו.

תערוכת ”לבוש ראש“ בגלריית רביעיית פלורנטין, תל אביב2017 - 

תערוכת ”פריטים נבחרים“ בגלרית ויטרינה במכון הטכנולוגי, 

חולון ובגלריה בתל אביב.

השתתפות בתערוכות

Auto-cad

Rhinoceros

Vectorworks

SketchUp

3ds max

Revit 

Photoshop

Illustrator

In design

Premiere

Vray

תאריך לידה: 20.1.1994

תל אביב - יפו

052-5912293

adiariam1@gmail.com

מספר  מובילה  פנים,  כמעצבת   MU בסטודיו  מלאה  משרה 

תכנון,  כוללת  העבודה  ומסעדות.  מלון  בתי  בעיקר  פרויקטים, 

מידול, פרזנטציות, פיתוח תוכניות והוצאתן לביצוע. 

 - 2019 - 2020

והוצאתו  מלון  בית  בתכנון  עזרה  מתן   -  MU בסטודיו  סטאז‘ 

חתכים,  פריסות,  חשמל,  תוכנית  תוכניות,  שרטוט  לפועל. 

פרטים, חיפויים ועוד.

 - 2019

בתכנון  שותפות    - סטודנט  משרת   - אדריכלים  לבנטל  דויד 

שרטוט,  עבודות  לביצוע,  והוצאתן  תוכניות  פיתוח  פרויקטים, 

מידול, גרפיקה ופרזנטציה. סיום עבודה בשל משבר הקורונה.


