
יוצר סרטים   -   עצמאי 
2014-היום 

כתיבה, בימוי, צילום ועריכת סרטים אינטרנטיים באופן עצמאי ובשיתוף ארגונים, חברות ופרטים בארץ ובעולם 
עבודה כחלק מצוות יוצר תוך הטמעת ביטוי אומנותי עצמי בעבודותיי  

הבנת רזי הסרטים האינטרנטיים הקצרים, לרבות משיכת תשומת לב, יצירת עניין מתמשך, תחקור, בחירת תוכן משמעותי 
והיכולת לספר סיפור. סרטים בהובלתי הפכו ״ויראליים״. 

ראש מדור קונסולרי   -   שגרירות ישראל בהולנד   -   משרד החוץ 
 2018 - 2015

ראש צוות בן 3 עובדים, אחריות מלאה על מתן שירותים קונסולריים לאזרחים ישראלים/זרים החיים בהולנד. אחריות על חוליית 
סיוע ראשונית לישראלים במצוקה, אחריות על שמירת קשר רציף עם אוכלוסיית הישראלים בהולנד. קשיבות מלאה לצרכים 

הפרטניים של פונים תוך  מציאת פתרונות יצירתיים. 

לוחם + קצין   -   גדוד   55 / 411   -   חת״מ 
 2007-2012

סיום טירונות, קורס מפקדים וקורס קצינים כמצטיין בכל אחד 
השתתפות במבצע עופרת יצוקה 

קבלת הצטיינות בתפקיד סגן מפקד פלוגה 

מפקד פלוגת טירונים + פלוגה מבצעית   -   גדוד 411   -   חת״מ 
 2012-2014

אחריות והובלה מלאים של מסגרת המונה כ-100 אנשים. אחריות על ריבוי משימות מורכבות תחת לוח זמנים צפוף. אחריות על 
רווחה הפרט, פיתוח וחניכת מפקדי משנה. 
השתתפות במבצעים עמוד ענן וצוק איתן. 

קבלת הצטיינות בתפקיד. 

השכלה תיכונית 
 2004-2007

תעודת בגרות מלאה (הרחבה במדעי המחשב) 

תואר ראשון   -   היסטוריה של עם ישראל 
2015-היום (סטודנט) 

האוניברסיטה הפתוחה בישראל 
ממוצע ציונים 98 (צפי סיום- יוני 2021) 

בעל רגישות אישית וסביבתית גבוהה. יכולת להבנת המציאות והסקת מסקנות מעמיקות. יכולת ביטוי עצמית גבוה בדיבור 
ובכתיבה. ראיית עולם מעשית ולצד זאת גם יצירתית, ומתוך כך יכולת גבוה לספר סיפור.  

יכולות ניהול, פיקוד והובלת צוות גבוהות, תודעת שירות, משמעת עבודה, דייקנות, קבוצתיות ויכולת לעבוד באופן עצמאי ומול 
רמה ממונה 

שפות 
עברית + אנגלית- שליטה ברמת שפת אם, הולנדית- שליטה בסיסית 

כלים 
שליטה בתוכנות אופיס 

Photoshop, Premiere Pro, After Effects שליטה בתוכנות

 18.04.1989
+972-512-2150-51 

omrygoldman@gmail.com
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