ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име
Адрес
Телефон

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ЦВЕТКОВ
Бул. Ивaн Гешов, №24, ап.16 гр. София, пощ.код 1612
Мобилен: 0888 60 16 64

Факс
E-mail
Националност
Дата на раждане

georgi_ts1@yahoo.com
Българин
25 юни,1987

ТРУДОВ СТАЖ
•
•
•

2011 (все още се разработва) Уеб сайт за Агенцията за икономически анализи и прогнози
2010 Изработване на сайт за Катедра икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт на Стопански
факултет към ТУ-София (Joomla) – www.tu-iiim.org
2007 Изработване на сайт за фирма Ланс (продажба на гуми, гаражно и сервизно оборудване) –
www.lans.dir.bg

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)
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От 2006г. до 2011г.
Технически Университет София

Рисуване, моделиране, формоизграждане, шрифт и калиграфия, графичен дизайн,
дизайнерско проектиране, компютърна графика, 3D моделиране
Бакалавър по инженерен дизайн
Инженер-дизайнер

Висше образование

• 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)

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

От 1999г. до 2006г.
Софииска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“
Математика, информатика

Средно образование

Моделиране на триизмерни изображения на 3Ds Max – Завършен курс от 50
часа. Удостоверение за професионална квалификация N 22633/15.04.2011
Онлайн маркетинг и малък бюджет – Двудневен семинар на Web & Events,
как да се рекламираме в интернет за малко пари. Сертификат ZM49119
Уеб ползваемост - как да направим един уеб сайт приветлив, лесен за
употреба и правилно организиран.
SEO - Оптимизация на уеб сайтове, за да може да се намират лесно и да се
класират по-високо в търсачките

МАЙЧИН ЕЗИК

Български език

ДРУГИ ЕЗИЦИ
• Четене
• Писане
• Разговор
2005

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

[АНГЛИЙСКИ ЕЗИК]
[ниво: отлично]
[ниво: добро]
[ниво: добро]
First Certificate of English

•

Три месеца в Троа, Франция, по програма Еразъм – обучение за работа с Moodle
и изработка на темплейти

•

Организиране на екскурзии за колеги (състуденти) до Семково и х. Безбог

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

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

Windows, Microsoft Office, Adobe Photoshop, Ilustrator, Dreamweaver, Corel Draw, 3Ds Studio
Max, Inkscape, NX6, HTML5, CSS3, basic PHP, Joomla, Moodle

Работа с компютри, със специфично
оборудване, машини и др.

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И
2
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Рисуване, моделиране, фотография

КОМПЕТЕНЦИИ

Музикални, писмени, дизайнерски и
др.

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Спортно ориентиране, Водене на екскурзионни летувания

Компетенции, които не са
споменати по-горе.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
МПС
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ
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Шофьорска книжка категория В

