ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
2007 – 2013

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

АВТОБИОГРАФИЯ
Позиция: докторант

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Име
Адрес
Телефон

МАЯ ПЛАМЕНОВА БАНГЬОЗОВА
ОБЩ. СТОЛИЧНА, ГР. СОФИЯ, Ж.К. ДРУЖБА, БЛ. 185, ВХ.1, ЕТ.12, АП. 56
0888 205 547

Факс
E-mail
Националност
Дата на раждане

maya_bangyozova@mail.bg
българска
10.10.1986Г.

ТРУДОВ СТАЖ
• 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

01.08.2013г. – до момента
„Хюлет-Пакард Глоубъл Деливъри България Сентър“ ЕООД, гр. София
Информационни технологии
Мениджър Конфигурации по клиенти
Контрол и актуализация на данни

22.03.2010г. – 30.07.2013г.
„Хюлет-Пакард Глоубъл Деливъри България Сентър“ ЕООД, гр. София
Информационни технологии
Агент ресурси
Контрол на ресурси, Обслужване на клиенти

01.05.2008г. – 31.10.2009г.
„Хемус ЕР“, гр. София
авиация
Кабинен екипаж
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• 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

Полетна безопастност, обслужване на клиенти

01.10.2006г.- 31.05.2007г.
“АНИСА-М“, гр. София
Проектантска дейност
Офис асистент
Работа с клиенти, секретар

10.08.2005г. - 30.09.2006г.
OMV, гр. София
Обслужване на клиенти
Касиер и барман
Обслужване на клиенти

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

10.01.2013г. – до момента
Софийски университет „Св. Климент Охридски”, гр. София
Молекулярна биология – Биологични мембрани
Доктор

01.10.2010г. – 30.02.2014г.
Софийски университет „Св. Климент Охридски”, гр. София
Туризъм - Екотуризъм
Магистър

01.10.2009г. – 30.06.2011г.
Софийски университет „Св. Климент Охридски”, гр. София
Молекулярна биология - Биохимия
Магистър
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• Ниво по националната
класификация (ако е приложимо)
• 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)
• 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)

01.10.2005г. – 30.06.2009г.
Софийски университет „Св. Климент Охридски”, гр. София
Биология
Бакалавър

15.09.2000г. – 30.06.2005г.
31 Средно Училище за Чужди Езици и Мениджмънт „Иван Вазов“, гр. София
Чужди езици и мениджмънт
Средно образование

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Бългаски език
МАЙЧИН ЕЗИК

ДРУГИ ЕЗИЦИ
• Умения за четене
• Умения за писане
• Умения за разговор

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

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Отлично
Отлично
Отлично
CAE- Cambridge Certificate in Advanced English
Активен спортист, участие в множество групови и индивидуални
състезания
Участие в студентска програма в САЩ, включваща комуникация и
съжителство и работа в мултикултурно обкръжение

Изключителни умения с контрол на данни, управление на ресурси, планиране,
приоритизиране на дейности, екипна работа

Координация и управление на хора,
проекти и бюджети в
професионалната среда, на
доброволни начала (например в
областта на културата и спорта) у
дома и др.
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ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ
Работа с компютри, със
специфично оборудване, машини и
др.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА МПС
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

работа с компютър - MS Office; Windows XP/Vista/7/8;
Hardware technically trained at HP
ITIL v.3 Foundation for IT Service Management Certified
HP ITSM Reference Model 3.0
Успешно преминала Американски обучения за обслужване и работа с клиенти и
свързаните с това операции
Кат. Б

Препоръки могат да бъдат предоставени, при необходимост
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