
0507192818  

dianaleahass@gmail  

  

 דיאנה ליה האס 
 

 ניסיון תעסוקתי 
2011 – 2016 

 נבחרת ישראל בריקודים סלונים ולטינו אמריקאים /  חברת נבחרת

 ייצוג מדינת ישראל במגוון תחרויות בינלאומיות, אימון ופיתוח חברי הנבחרת הצעירה.
 עדיין  – 2014

 TAYOמסעדת /  מלצרית/ברמנית

 שירות לקוחות, מכירות, פתרון בעיות.  
 עדיין  – 2021

 ״גולשים ללא גבולות״ עמותת /  צוות ניהולי

 עמותה ללא מטרות רווח בתחילת דרכה אשר מקדמת גלישת גלים כספורט שיקומי לנכי צה״ל ונפגעי פוסט טראומה.  
 עדיין  – 2022

 .Deloitte/  מתמחה

 עבודה שותפת ופיתוח מדד הדיגילוקאלי אשר בוחן את היצע השירותים הדיגיטליים ברשויות בישראל.   
 

 השכלה 
2016-2013 

 התיכון הישראלי צרפתי מקווה ישראל /  בגרות מלאה

 יחידות לימוד באנגלית, צרפתית, ספרדית, היסטוריה ותנך.  5
 עדיין  -2020

BA אוניברסיטת רייכמן/  בממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה 
IMPACT ,IDCHINA ,ו יום הדמוקרטיה, תוכנית ״דרך הגלים״Stand With US. 

 

 שירות צבאי 
2018-2016 

 דובר צה״ל /  פניםמשקית תקשורת 

 האזור האישי באתר צה״ל בשיתוף עם חברת ״אלביט מערכות״. ה ועיצוב של בניי
 עיתון ״במחנה״ /  כתבת

 אחראית לרשתות החברתיות של המערכת, כתבת מדורים וצלמת.   
 

 פעילויות נוספות
2016-2014 

    Model United Nations/  חברת נבחרת

תרחש פרויקט בינלאומי לתלמידי תיכון בו מדמים את פעילות האו״ם במהלכו לומדים את חוקי הדיון הרשמי, נהלי האו״ם ומבסס דעה ביקורתית על המ
 בעולם.   

 עדיין  -2021
 תכנית שורשים לפצועי צה״ל /  חונכת

   חונכות אישית ומתן עזרה הן בחומר הלימודי והן בהסתגלות לעומס ולסביבה חדשה.
 

 כישורים
 יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובעל פה, יחסי אנוש מצוינים, עבודה בצוות וניהול פרויקטים. 

 

 שפות
 שפת אם, אנגלית, רוסית, ספרדית וצרפתית.   -עברית

 

 תחביבים 
 ספורט ימי
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