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Objective  Marketing 

 Business analytics 

Work 
Experience 

Nov ’13 – Present 

    

Say Media Group (Tel Aviv) - Affiliate Marketing Manager: financial and 

business analysis of companies, markets and marketing content. Managing 
financial portfolios and acting as a specialist in the hi-tech management of digital 
marketing content. 
 

 Summer 2012 
 

 

Rounds Video Chat (Tel Aviv) – marketing intern in Israeli hi-tech start-up. 

 April ‘10- July ‘10 

  

 

Ohel Leah Synagogue (Hong Kong) and the Hong Kong Jewish Community 
Center (JCC).  - Youth Director, Program Coordinator and assistant to 

community director. 

 
 Summer 2008 

 
Camp Moshava (Pennsylvania) - Head of musical activities and counsellor for 

ages 5-15 years old. 
 
 

 Summer 2007 
            

Mayfield Property Management Ltd (London) - Assistant to the managing 

director at niche International property management company.                                                                  
 

Education Aug 10 – Jul 13    

 
IDC Raphael Recanati International School (Israel) – BA in Business 

Management (major in marketing, minor in finance) 

Honours:  
 

 Student-head of Hillel IDC 

 Recipient of the first IDC Certificate of Appreciation for 

Outstanding Contribution 

 Nov 2009 
  

Yeda Plus College (Tel Aviv) - SAT score of 2350  

 

 Sep ‘07-Jun ‘08           Ohr Sameach Institute of Jewish Studies (Jerusalem) 

 

Volunteering Dec ‘09- May ‘10  
 

Chai Israel (Jerusalem) – Program Coordinator for a year-off program for 

international students in Israel that combines thought-provoking classes, hiking, 
challenging internships, a volunteering, culture and meaningful experiences. 
 

 Feb 06- April 06 
 

Leslie Jones Architects (internationally known architectural practice, 

specialising in the UK shopping centre sector): Personal assistant to the senior 
partner, based in London (as part of a work-experience course). 

Military 
Service 

Aug 08-Nov 09 

 
Elite foot soldier in the Kfir Brigade, latterly Sergeant (Samal). 
Co-operated in tactical and operational planning for an advanced urban-warfare 
reconnaissance unit. 
Participated in policing, military communication and team work activities with 
responsibilities for fellow soldiers. 

Languages  English (mother tongue) 
 Hebrew 

 

Skills  IT skills- competent and experienced IT user including Excel, E-views, SPSS and Cubase. 

 Market research- experienced in mapping and using major online databases. 

 All forms of social media. 
 

 
Interests 

 Music- playing, performing and teaching several musical instruments. 

 Sports- Marathon runner, qualified Krav Maga instructor and enthusiastic participant in many 
sports.  
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mailto:enblack@gmail.com


 

 פיתוח עסקי.  מטרות

 .ניתוח שווקים ועסקים 
 

 
 נסיון תעסוקתי

 היום - '31נובמבר 

 
 

 

" )תל אביב, ישראל(: ניתוח פיננסי ועסקי Say Media Groupב" מנהל אפילייט

חברות, שווקים ותוכן שיווקי. ניהול תיקים פיננסיים כמתמחה בניהול  מתמיד של

 .מוצרים טק בתחום השיווק הדיגיטלי בהתייחס לתוכן וניהול-היי
 

 '31יולי -'31מאי  

 

 מדריך נוער ועוזר לרב בבית כנסת "אוהל לאה" בהונג קונג: 

 תכנון וביצוע אירועים שונים בבית כנסת הכוללים 

  למבוגרים וילדיםשיעורים 

 שיעורי למידה לבני נוער 

 מגע-לימוד עברית, גיטרה וקרב. 

 

 10אוגסט -'10יוני  

 

 

 

-5עבור ילדים בגילאים  –ראש מחלקת מוזיקה ומדריך ב"קאמפ מושבה" )פנסילבניה, ארה"ב( 

35. 

 

 '10יולי -'10מאי  

 

 

 לניהול נכסים המבוסס בלונדון(.עוזר מנכ"ל ב"מייפילד" ניהול נכסים בע"מ )משרד בינל"א 

 

 
 השכלה

 

 '31יולי -'31אוגוסט 

 

 

 .ב.א. מנהל עסקים )שיווק ראשי, מימון משני( –המרכז הבינתחומי הרצליה )ישראל( 

 ראש ארגון הסטודנטים "הלל" בביה"ס הבינל"א.  :תרומה מיוחדת

 .הראשון לקבל תעודה מהבינתחומי על תרומה יוצאת מן הכלל 

 .בחברת "ידע פלוס" )תל אביב( 0151עם ציון  SATבחינת  '10נובמבר  

 

 .ישיבת אור שמח )ירושלים( '10יוני -'10ספטמבר  

 

 .תיכון "חשמונאים" )לונדון( ו"וודהאוס" קולג' )לונדון( '10יוני -'11ספטמבר  

 

 
 התנדבות

 '30קיץ 

 

 

 טק.-אפ בתחום ההי-מתמחה לשיווק בסטארט –"ראונדס" 

 '31מאי -'10דצמבר  

 

 

 

תכנית לבני נוער מרחבי העולם, המשלבת פעילויות, התנדבויות וחוויות תרבותיות  –"חי ישראל" 

 בישראל.

 

 '10אפריל -10פברואר  

 

 

-"לסלי ג'ונס" מהנדסים )משרד ידוע בינל"א המתמחה בתכנון קניונים ומרכזי קניות באנגליה( 

 בלונדון )כחלק מקורס לניסיון תעסוקתי(.עוזר לשותף בכיר, מבוסס 

 

 '10נובמבר -'10אוגוסט  שירות צבאי

 

 
 

 סמ"ל בחטיבת כפיר )חי"ר(.

 

 שפות
 

 )אנגלית )שפת אם 

 עברית 

 

  E-views ,.SPSSיכולת גבוהה בתוכנות אקסל,   כישורים נוספים

 כל פלטפורמה חברתית.  

 .ידע בניהול סטודיו להקלטות 

 

 
 תחומי עניין

 

  ראו "כישורים נוספים", בנוסף: ניגון, הופעות ולימוד נגינה. –מוזיקה 

  מגע מוסמך ומשתתף פעיל במשחקי ספורט רבים.-רץ מרתונים, מדריך קרב –ספורט 

 .לימודי דת 

 המלצות ינתנו על פי בקשה

 

 אליוט נתן בלאק
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