
Aliza Escojido 

Experience

Education

Army

Graphic designer with a BA in Visual Communication from Shankar. Involved in projects from the 
conceptual design to final project realization, per client orders. Expert in guiding the customer to 
obtain the best possible result. The process includes understanding and answering the customer's 
requirements and needs by utilizing out of the box thinking and branding and designing what is 
best and most appropriate for the the customer.

Additionally, I have an expertise in web design and optimization, per customer demand and 
design guidelines. Capable in providing a user-friendly website with an accessible interface that 
is easy on the eyes.

+972545899875 | alis.escojido007@gmail.com | www.alizaescojido.com

2017- Present

2020 – Present

2019 – 2020

2016 – 2020

2012-2016

2008 – 2010

Graphic designer | Freelance
In addition to my full time job, I took jobs as a freelancer. I have designed 
websites, company brands, exhibitions and different marketing communication 
related activities

UX UI course, website and Application design – Netcraft

Studio Manager | Studio Anzelevich
In addition to my graphic design position, I was promoted to a managerial 
position, taking over studio responsibilities. I have managed a team of two 
graphic designers and was required to monitor the project process from 
beginning to end, from its conceptual design to final realization. This included 
price proposals and guiding the graphic designer in charge of the project to 
make sure it was in line with the customer’s requirements and the studio’s 
interests and design philosophy so that both parties would be happy with the 
end result.

Graphic Designer– Studio Anzelevich 
I was in charge of projects from its conceptual design to its final realization 
including website design, presentations, exhibitions, branding, prints and more.

BA Visual Communication – Shankar Academy Magna Cum Laude (average 
grade 90), Final project grade: 97

Officer in Air Force

https://www.alizaescojido.com/


Languages

Skills

Hebrew

English

French

mother language

fluent

fluent

Adobe

Other Google

Office

InDesign Excel

Illustrator Power Point

Photoshop Word

Adobe XD Outlook

Premiere pro

Wix Gmail

OneDrive

GoogleSheets

GoogleDocs



קורות חיים | עליזה אסקוחידו

ניסיון תעסוקתי

השכלה

שרות צבאי

 מעצבת גרפית בעלת תואר ראשון לתקשורת חזותית - שנקר. 
עוסקת בליווי לקוחות ופרויקטים, מיתוג והכוונה החל מהרעיון הראשוני ועד לתוצר הסופי. מתמחה בהכוונת 

הלקוח לקבלת התוצאה הטובה ביותר עבור העסק. תהליך הליווי כולל עמידה על צרכי הלקוח, אפיון העסק, 
חשיבה יצירתית מחוץ לקופסא  ולבסוף מיתוג והעיצוב הרצוי עבור העסק.

כמו כן מתמחה בעיצוב אתרים הכולל איפיון האתר וזאת על מנת ליצור עבור הלקוח אתר בעל ממשק נגיש, נוח 
לשימוש ונעים לעין בהתאם לקו העיצובי שדורש הלקוח.

alis.escojido007@gmail.com | www.alizaescojido.com | +972545899875

היום - 2020

2012-2016

1995-2007

2008-2010

מנהלת סטודיו | סטודיו אנזלביץ2019-2020
בנוסף על תפקידי כמעצבת גרפית, בשנת 2019 ניהלתי את סטודיו אנזלביץ. ניהלתי 2 מעצבות 

בצוות. ביצעתי ליווי של הלקוח מהצעד הראשון של  התגלמות הרעיון ועד לתוצאה הסופית. 
 ביצעתי תמחור והצעות מחיר, כיוונתי את המעצבות לדיוק והצטיינות וזאת על מנת שניצור 

 יחד את הרעיון של הלקוח לשם הגעה לתוצאה שגם הלקוח וגם אנחנו נהיה מרוצים 
ומסופקים ממנה. 

מעצבת גרפית | עצמאיתהיום - 2017
 בנוסף לעבודתי כשכירה אני עובדת כעצמאית מול לקוחות רבים,  עוסקת במיתוג,

עיצוב אתרי אינטרנט, מצגות, ספרים ותערוכות.

מעצבת גרפית | סטודיו אנזלביץ2016-2020
כמעצבת גרפית בסטודיו אנזלביץ ליוויתי את הלקוחות מהרעיון הראשוני ועד לעיצוב הסופי.

כחלק מתפקידי התמחתי במיתוג, עיצור אתרי אינטרנט , עיצוב מצגות, עיצוב תערוכות , עיצוב 
פרינט הכולל הכנה לדפוס. 

Netcraft | לאיפיון אתרי ואפליקציות UX UI קורס 
נכון לימים אלו אני לומדת קורס איפיון אתרים ואפליקציות )UX( במכללת Netcraft על מנת 

להתמקצע יותר בתחום.

תואר ראשון לתקשורת חזותית | מכללת שנקר - ממוצע ציונים: 90
סיימתי את התואר עם ציון 97 בפרוייקט הגמר שלי

12 שנות לימוד | 
12 שנות לימוד מלאים כולל תעודת בגרות מלאה

מפקדת טירונים בחייל האוויר

https://www.alizaescojido.com/


שפות

מיומנויות

Adobe

OtherGoogle

Office

עברית

InDesignExcel

IllustratorPower Point

PhotoshopWord

Adobe XDOutlook

Premiere pro

WixGmail

OneDrive

GoogleSheets

GoogleDocs

צרפתית

אנגלית

שפת אם

מצויינת

מצויינת


