АВТОБИОГРАФИЯ

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Име
Адрес
Телефон

ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ
ул. “ Незабравка “, № 7, гр. Провадия, ПК 9200, обл. Варна
GSM 0899 999 999

Факс
E-mail
Националност
Дата на раждане
Семейно положение

ivanov@abv.bg
Българин
31.12.1977 Г.
НЕЖЕНЕН / ЖЕНЕН

ТРУДОВ СТАЖ
• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата на
работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и отговорности

Февруари 2005 – Октомври 2011
'' Име на фирма '' - Провадия
Образование

• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата на
работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и отговорности

Май 2004 – Януари 2005
'' Име на фирма '' ООД – гр .Варна
Износ на туристически услуги

• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата на
работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и отговорности

Март 2002 – Май 2004
'' Име на фирма '' ООД - Провадия
Търговия на едро и на дребно с хранителни и нехранителни стоки

Главен счетоводител
съставяня на бюджет, контрол върху изразходването на фин.средства, организация на
цалата финансово-счетоводна дейност; анализиране и оптимизиране на разходите и т.н

Главен счетоводител
водене и организация на цялата финансово счетоводна дейност

Гл.счетоводител
водене и организация на цялата финансово счетоводна дейност

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Наименование на придобитата
квалификация
• Дипломна работа

Септември 1999 – Март 2001
Пловдивски университет
Магистър “ Корпоративни финанси “
''Оценка на риска при валутни портфейли’’

• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Наименование на придобитата
квалификация

МАЙЧИН ЕЗИК

Септември 1993 - Юни 1998

Икономически университет – гр.Варна
Бакалавър “ Икономика и управление на търговията”

Български

ДРУГИ ЕЗИЦИ
• Четене
• Писане
• Разговор

[Език]
[Определете нива: отлично, добро, основно]
[Определете нива: отлично, добро, основно]
[Определете нива: отлично, добро, основно]

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ
Работа с компютри, със специфично
оборудване, машини и др.

Свободно боравене с Windows и Office, Internet, Телебанк, Мултикеш, ПП FSD, ПП
WorkFlow и др.

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

Компетенции, които не са споменати
по-горе.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА МПС
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

08.09.2011 г.
гр. Провадия

Категория – А, В, М

[ТУК ВКЛЮЧЕТЕ ВСЯКАКВА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА Е УМЕСТНА, НАПР. ЛИЦА
ЗА КОНТАКТИ, ПРЕПОРЪКИ И ДР.]

[ Опишете всички приложения. ]

