ЕВРОПЕЙСКИ
ФОРМАТ НА
АВТОБИОГРАФИЯ

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Име
Адрес
Телефон

КРАСИМИРА ИВАНОВА БРАТОЙЧЕВА
УЛ. “РОДОПИ” № 48, ГР. КНЕЖА, П.К.5835, БЪЛГАРИЯ
0888 25 59 43; 0897 38 00 59

Факс
E-mail
Националност
Дата на раждане

krasimira1706@abv.bg
България
17.06.1963 ГОД.

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

11.2017 – до сега
“Балканкар-Г.Михайлов” АД , гр. Кнежа, ул. “Г. Димитров” № 185
Производство , ремонт и търговия с резервни части за електро- и мотокари

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

10.2011 – 11.2017
“Балканкар-Г.Михайлов” АД , гр. Кнежа, ул. “Г. Димитров” № 185
Производство , ремонт и търговия с резервни части за електро- и мотокари

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

01.2004 – 10.2011 г.
“Балканкар-Г.Михайлов” АД , гр. Кнежа, ул. “Г. Димитров” № 185
Производство , ремонт и търговия с резервни части за електро- и мотокари

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

09.1989 – 01.2004 г.
“Балканкар-Г.Михайлов” АД , гр. Кнежа, ул. “Г. Димитров” № 185
Производство , ремонт и търговия с резервни части за електро- и мотокари
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Автобиография
[ ФАМ
ИЛИЯ, другиимена]

Изпълнителен директор

Инженер производство
Планиране, организация, практическо ръководство и координация на производствения
процес съобразно разработената технология и структурата на производството и
изискванията за качество.

Началник технически отдел
технология на изработка на изделия, конструиране на инструментална екипировка за
вътрешно ползване, нормиране на труд и разход на материали

Конструктор на нестандартно оборудване и Завеждащ Технически архив
За повече информация:
www.cedefop.eu.int/transparency/
europa.eu.int/comm/education/index_en.html
eurescv-search.com/

• Основни дейности и отговорности

технология на изработка на изделия, конструиране на инструментална екипировка за
вътрешно ползване, завеждане на Техническия архив

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

01.1986 – 09.1989
“Балканкар-Г.Михайлов” АД , гр. Кнежа, ул. “Г. Димитров” № 185
Производство , ремонт и търговия с резервни части за електро- и мотокари
Технолог
технология на изработка на изделия, нормиране на труд и разход на материали

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)

10.1981 – 06.1986
Висш машинноелектротехнически институт, гр. София
Механика, Съпротивление на материалите, Машинни елементи, Технология на
машиностроенето, Металорежещи машини, Металорежещи инструменти
Инженер Технология на машиностроенето и металорежещите машини
Магистър

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Придобитивжизненияпът иливпрофесията, ноненепременно
удостоверенис официалендокумент илидиплома.

МАЙЧИН ЕЗИК

български

ДРУГИ ЕЗИЦИ
• Четене
• Писане
• Разговор

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ
Работас компютри, със специфичнооборудване, машиниидр.

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Компетенции, коитонесаспоменатипо-горе.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА МПС
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Автобиография
[ ФАМ
ИЛИЯ, другиимена]

руски
отлично
Много добро
Много добро
WORD; EXCEL;
AUTOCAD - НАЧИНАЕЩА

Курс по стандартизация, ISO 9001 – Съюз на специалистите по качеството в България
Курс: Координатор по безопасност и здраве в строителството – Строителен
квалификационен център
Да

За повече информация:
www.cedefop.eu.int/transparency/
europa.eu.int/comm/education/index_en.html
eurescv-search.com/

