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   :יניסיון תעסוקת 

 
 .נתניה, ישראל, שעות) 24( שן- , מרפאת שיניים חיבעלים ומנהלת מרפאת שיניים פרטית          2014 מ

, ד"ר קלריסה )(פתח תקווה ד"ר גיא וולפין ,ד"ר משה ווינברג (תל אביב) : במרפאות שיניים ברחבי הארץ העבד   2013 - 2011

  ) .גן (רמת גן-מור

  .ינטלדעצת של חברת מוצרי וי    2011-2010

- ריו, שעות) CLINICA DE SAUDE ORAL-SORRICLIN)24 ,בעלים ומנהלת מרפאת שיניים פרטית    2000-2008          

  'נרו, ברזיל.ז- דה

  'נרו, ברזיל.ז- דה- ריו, בעלים ומנהלת מרפאת שיניים פרטית   1994-2000          
  

  

  :השכלה

  

  ברזיל.ז'נרו, - דה- ריו', אונהזאטת 'אוניברסי , לי שורשפובטי )MASTERלישי (תואר ש :  2003-2007

  רו, ברזיל.ז'נ- דה- ריו', יופוקטת 'אוניברסי , לי שורשפוהתמחות בטי :  2000-2002

  'נרו, ברזיל.ז- דה- ריו', וניגראנריוטת  'אאוניברסי, תואר ראשון ברפואת שיניים:  1994 - 1987

  

  

  :העשרה מקצועית

  

  ).סטודנט( , תל אביב, ישראלמכללת רידמן רפואת סיני, - לימודי תעודה  :  היום

  , פנימה, בית הוליסטי, חיפה.YNSAדיקור קרקפת בשיטת  - לימודי תעודה : 2016

  , סאו פאולו, ברזיל.) Aragao Functional Regulator) HBTC- RFA - לימודי תעודה :  2015

   בוגוטה, קולומביה.ספארזה, ד ללימודי המשיך בשתלים דנטלים מוס -  שתלים דנטלים והרמת סינוס - לימודי תעודה   :2014

  .REIKI Usui Shiki Ryoho  )I ,II ,III DEGREE ,(AVNI CENTER - לימודי תעודה : 2013

  טיפולי מגע בילדים עם הפרעות קשב וריכוז, מכללת מירב. -  לימודי תעודה: 2010-2011

  .רו, ברזילז'נ- דה- ריו', ה.ס.א.ח '"בי  - בי ראש ופניםאט.מ.ד. וכ -  השתלמות:  2007

  רו, ברזיל.ז'נ- דה- ריו', יפוין'מוסד  -  ים  לשינייםתטיאס יםשחזורחדשות ב טכניקות -  השתלמות:  2006

  רו, ברזיל.ז'נ- דה- ריו, שינייםהשל רופאי  איגוד מקצועי, אודונטוגריאטריה -  השתלמות:  2004

  , ברזיל.ניטארוי', סאבראה' - נון מרפאות שינייםכלכלה ותניהול ואדמיניסטרציה, כ -  השתלמות:  2000

  רו, ברזיל.ז'נ- דה- ריו', והיבא'מוסד -  ישור שינייםי - לימודי תעודה   :1999-1997
  

  

  | שליטה מלא -  אנגלית|  שפת אם רמה - ספרדית  |שפת אם - זית גפורטורמה טובה מאוד |  - עברית   :שפות

  .רמה טובה -  צרפתי
  

 


