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БОЖИДАР БОРИСЛАВОВ ЙОЧЕВ
София
+359 888 241239
info@isauto.net
България
10.02.1974 Г.

ТРУДОВ СТАЖ

• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
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• Дати (от-до)
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• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността
• Заемана длъжност

• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя

Машини и инженеринг ЕООД
Експерт търговия

01.01.2001г.- 01.08.2008 г.
Група Технология на металите“ Ангел Балевски“

Холдинг АД
• Вид на дейността
• Заемана длъжност

Шофьор

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Основни предмети/застъпени
професионални умения

• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Основни предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на придобитата
квалификация
• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Основни предмети/застъпени
професионални умения

МАЙЧИН ЕЗИК

Висше образование (Септемри 1995 г.- Юни 2000 г.)
Университет за национално и световно стопанство (УНСС)
Социално и застрахователно дело
Магистър

Средно образование (Септември 1989 г.-Юни 1993 г.)
Професионална гимназия по транспорт „Цв. Лазаров”

Основно образование (Септември 1984 г. - Май 1989 г.)
СОУ "Цветан Спасов" , Плевен
Общообразователни предмети

Български

ДРУГИ ЕЗИЦИ
• Четене
• Писане
• Разговор

АНГЛИЙСКИ
ДОБРО НИВО
ДОБРО НИВО
ДОБРО НИВО
НЕМСКИ
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• Четене
• Писане

ДОБРО НИВО
ДОБРО НИВО

• Разговор

ДОБРО НИВО

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ
Съвместно съжителство с други
хора в интеркултурно обкръжение, в
ситуации, в които комуникацията и
екипната работа са от съществено
значение (например в културата и
спорта) и др.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ

-РАБОТА В ЕКИП
- Добри комуникационни умения, придобити по време на
работата ми като мениджър продажби; Умея да общувам с
хора, имам опит в областта на мениджмънта, организацията
и рекламата
-Организационни умения, Лидерство
-Работа с клиенти
-Управление и администрация на хора, придобити от
практическа работа

Координация, управление и
адмистрация на хора, проекти и
бюджети в професионалната среда
или на доброволни начала (например
в областта на културата и спорта)
у дома и др.

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

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА МПС
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ
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-Microsoft Office™ ( Microsoft Excell , Microsoft Word , Microsoft
Powerpoint и др.)
-Internet Explorer

-Да

-ПРАКТИКА КАТО УПРАВИТЕЛ
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