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.מחפש עבודה באזור ירושלים והסביבה 
הנני בעל ניסיון רב בעבודה העוסקת בפוליטיקה ויחסים בינלאומיים, מחפש את האתגר הבא על מנת שאוכל להביע 

כישוריי ואת ניסיוני באופן האופטימלי ביותר. בעל כושר בהנהגת משא ומתן טיפול בדינים וחוזים, מיומן בניתוח אקלים 
.פוליטי ומדיני 

.ושר ישראל גלעד ארדן Jerusalem post -בשנת 2019 זכיתי בתעודת הצטיינות לדיפלומטיה ציבורית על ידי ה 
 

ניסיון תעסוקתי  
האג - (CIDI) מנהל תחום מדיניות וחוזים - המרכז למידע ותיעוד ישראל | 2020 - 2019 

קידום הצעות חוקים פרו-ישראליות בפרלמנט ההולנדי במטרה לקידום היחסים בין הולנד וישראל והקהילה ●
.היהודית בהולנד ובעולם 

נגד ישראל ברשתות BDS -פעילות לחשיפת והפצת האופי האנטישמי והפרו-טרוריסטי של קמפיין ה ●
.החברתיות באמצעות מאמרים, פרשנויות ואקטיביזם חברתי 

טיפול בהטיות תקשורתית פוליטיות - כתיבת אפשרויות להגברת המודעות לישראל ולמציאות הקהילה ●
היהודית בהולנד עם הציבור ההולנדי 

האג - CIDI ארגון הנוער CIJO- חבר מועצה | 2019 - 2015 
ביצוע עבודות המחברות בין בני נוער וסטודנטים הולנדים יהודים לישראל על ידי הרצאות, כנסים, ופעלויות ●

.שונות 
ארגון משלחות פוליטיות של סטודנטים ונוער צעיר לישראל, תוך מתן דגש עבור תוכנית השלום במזרח ●

.התיכון 
.שת״פ עם אוניברסיטאות בתחום למאבק באנטישמיות ובהטיות נגד ישראל בקמפוס ובקהילת הסטודנטים ●

אמסטרדם - NU.nl - עורך חדשות | 2015 - 2014 
ניהול והפקת חדשות - הצגת מידע בצורה עדכנית ומדויקת, כתיבה והפקת החדשות עבור שבעת מיליון ●

.המנויים לעיתון 
שימוש במערכות מולטימדיה שונות והוספת אסטרטגיות נוספות עבור צבירת קהל יעד והרחבת המנויים ●

.לעיתון  
.כתיבת מאמרים לאתר וביצוע עבודות חקר לנושאים שוטפים ●

 
השכלה  

.הולנד ,Utrecht University - משפטים - (LLB) תואר ראשון במשפטים | 2020 - 2015 
הולנד ,HU University Of Applied Sciences Utrecht - תעודת הסמכה - עיתונאות | 2015 - 2014 

הולנד ,Open Studio Amsterdam - תעודת מקצוע - עיתונאות מצלמות | 2012 
 

כישורי נוספים 
& Microsoft Office  ,Adobe Photoshop -פירסום וכתיבה ברשתות החברתיות, שליטה מלאה בכל יישומי 

 Premiere Pro
 

שפות 
הולנדית - שפת אם | אנגלית - רמה שותפת | עברית - רמת שיחה  

 
המלצות יינתנו על פי דרישה* 


