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ТРУДОВ СТАЖ
• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Заемана длъжност
• Основни дейности и
отговорности

От 05 Октомври 2020 до 11 юли 2021
София Комерс Заложни Къщи АД
Отчетник Кредити
Комуникация с кандидати за отпускане на кредити, окомплектоване на
необходимите документи, подаване исканията за кредитиране към
ръководството с препоръки за одобрение или отказ, проследяване
спазването на договорните отношения от страна на клиентите

• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Заемана длъжност
• Основни дейности и
отговорности

От Март 2018 до Юни 2019
Национално Сдружение Недвижими Имоти
Офис Специалист
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• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата
на работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и
отговорности

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

• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата
на
работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и
отговорности
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Обработка на База данни, справки и анализи, поддържане на сайта на
организацията, контакт с членовете на Сдружението, организация на
мероприятия (семинари, обучения конференции)
От Септември 2016 до януари 2018
ВАСТ ЕАД
Официален дистрибутор на Филипс за осветление и батерии

Търговски Директор
Цялостна организация на търговската дейност в дивизия ФИЛИПСЛАЙТИНГ на холдинга:
Генериране на поръчките за доставки, набиране на нови клиенти,
подобряване на работата с настоящи клиенти ( листване на нови продукти,
генериране на активности във веригите, търговски преговори с тях,
оптимизиране на портфолиото в обектите, складови ревизии, ръководене и
подпомагане дейността на търговския екип на фирмата и т.н.)
От май 2015 до юни 2016
КФМ –България
Производител на колбаси и месни произведения

Регионален мениджър Традиционна и Модерна търговия за град София и
региона (Перник, Ботевград, Правец, Сливница, Годеч, Драгоман, Нови
Искър и др)
Цялостна организация на работата на търговския екип (ексван) и развитие
на продажбите на компанията в определената зона. Отговорност за
развитието и подпомагане продажбите на Ексклузивния дистрибутор на
КФМ за района, работа с някои Локални Ключови Клиенти за София и
региона. Изготвяне на справки и анализи за определяне на възможностите
за увеличаване на продажбите в поверения район

От Юни 2008 до Април 2015
Алпина ЕООД – официален дистрибутор на Монделийз БГ (Крафт Фуудс
България)
Дистрибуция на бързооборотни стоки
Мениджър продажби за продуктите на Монделийз за град София и
региона
Цялостна организация по повишаване на продажбите и постигане на
ежемесечните цели на екипа (състоящ се от 20 Търговски представители) срещи с настоящи и потенциални клиенти на фирмата, райониране на
поверения регион, задаване месечните таргети на търговския екип,
съобразени с текущи резултати , сезонност и други ,изготвяне на заявките
към Монделийз, спрямо складовите наличности и ежедневните продажби,
анализ на продажбите по категории с цел определяне на потенциала и
възможностите за допълнителен оборот, разпределяне на ежедневните
поръчки по дистрибутори (доставчици - пласьори), набелязване на мерки за
достигане на поставeните цели, изготвяне и обобщаване на месечни справки
за резултатите по близо 17 показателя, проследяване на отложените
плащания от клиенти, изготвяне на график за активности в промоционални
брошури на клиенти на фирмата , както и обезпечаване на наличности
(планиране на необходимите количества), изготвяне стратегии за постигане

на доминираща роля в касово пространсво (касови дисплеи, присъствие на
задължителни продукти на него и др.), управляване на бюджети по
маркетингови програми и други.

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

От октомври 2005 до юни 2008
Алпина ЕООД
Дистрибуция на бързооборотни стоки

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

От Юли 2005 до септември 2005
Оварас Вендинг
Вендинг машини

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

От 2003 до 2005
Алпина ЕООД
Алпина ЕООД – официален дистрибутор на Крафт Фуудс България

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

От ноември 1998 до 2003
Алпина ЕООД
Дистрибуция на бързооборотни стоки

• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
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Супервайзор продажби други храни
Ръководене на търговския екип на фирмата за постигане на зададените от
управителя цели в продажбите на широко портфолио от продукти:
Chipita, Ferrero,Pfanner, подукти на „Милка” – внос на фирмата, Мeggle, Крем
сирене „Philadelphia” ,Брускети „Марети”,”Бабините.........”и широка гама от
други бързооборотни продукти.
Разширяване на дистрибуцията на познатите марки на Българския пазар,
както и на сравнително непознати брандове. Изготвяне на месечните цели
и резултати, като и организация по доставките до клиентите на фирмата

Регионален Мениджър
Настаняване и поддържане на Вендинг автомати на фирмата. Ръководене
на екип от търговски представители

Супервайзор продажби
Ръководене на Търговския екип, цялостна работа по повишаване на
продажбите и набелязване на възможности за постоянно увеличаване на
дистрибуцията в региона

Търговски представител Exvan
Продажба на продукти на КФБГ, както и на продукти на „Милка”, внос на
фирмата
От 1990 до 1998
Собствен бизнес

• Вид на дейността или сферата
на работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и
отговорности

Съдружник във финансова къща “Анонс””

Дилър
Търговия с валута и управление на финансови средства.

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата
или образователната
организация
• Основни
предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на
придобитата квалификация
• Ниво по националната
класификация (ако е
приложимо)

1983-1988
Технически университет София

• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата
или образователната
организация
• Основни
предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на
придобитата квалификация
• Ниво по националната
класификация (ако е
приложимо)

1977 – 1981г

Автоматизация на производството („Непрекъснато производство” )

Висше образование

Софийска математическа гимназия

Средно образование

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ

Придобити в жизнения път или в
професията, но не непременно
удостоверени с официален
документ или диплома.

МАЙЧИН ЕЗИК

ДРУГИ ЕЗИЦИ
• Четене
• Писане
• Разговор
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ДРУГИ ЕЗИЦИ

Български

АНГЛИЙСКИ
ДОБРО

СРЕДНО
ДОБРО

РУСКИ
• Четене
• Писане
• Разговор

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И

КОМПЕТЕНЦИИ

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ
И КОМПЕТЕНЦИИ

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
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ОТЛИЧНО

МНОГО ДОБРО
МНОГО ДОБРО

Работа в екип, справяне с екстремни ситуации и решаване на всевъзможни
възникнали проблеми, съпътстващи процеса на работата.
Отличен ръководител на екип, човек способен да мотивира, запали и
приобщи персонала към работата и целите на фирмата, човек , доказал
лоялността си и е спечелил уважението на колегите.

WINDOWS OPERATING SYSTEMS
MICROSOFT WORD, EXCEL, POWER POINT

Категория Б

