АВТОБИОГРАФИЯ

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Име
Адрес
Телефон

РАНГЕЛОВ, ИВАН, РАНГЕЛОВ
УЛ. „ГЕОРГИ АТАНАСОВ” 16А, С. БЕЛОЗЕМ, П.К. 4130, БЪЛГАРИЯ
+359885858008

Факс
E-mail

Rangelov.insa@gmail.com

Националност

българска

Дата на раждане

21.12.1974

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

От 01.06.2005 г. до момента
Инса Ойл ООД, гр. Раковски 4150, ул. „Михаил Добромиров” 118
Организиране и контрол на производството на нефтопродукти

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

От 02.01.2003 г. до 31.05.2005 г.
Инса Ойл ООД, гр. Раковски 4150, ул. „Михаил Добромиров” 118
Управление и контролиране на технологичните процеси

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

От 20.11.2002 г. до 01.01.2003 г.
Инса Ойл ООД, гр. Раковски 4150, ул. „Михаил Добромиров” 118

Технолог, преработка нефт и газ
 контролира спазването на технологиите на производството
 контрол по качеството на продукцията
 контролира качествената работа на оборудването
 организира осигуряването на материали
 анализ на разходите за суровини и материали

Оператор
 следене показанията КИП
 контролиране параметрите на технологичното оборудване
 наблюдение и отчитане на измервателните уреди

Поддържа в изправност машините и съоръженията, специализираната апаратура
КИП Автоматика






• 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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Автобиография
Рангелов, Иван, Рангелов

монтажни и ремонтни работи на машините и съоръженията
контролира правилният режим на работа, състоянието на сигналните и
защитни средства на инсталациите
Открива и отстранява дефекти в механичната и електричната част на
уредите, сигнализационните и защитни средства на оборудването
Осигурява ефективна и надеждна работа на машините и съоръженията

От 01.04.2001 г. до 20.11.2002 г.
СПТУ по СС, с. Белозем
Образование
Учител по автоматизация
Обучение на ученици

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)

От 2012 г. до 2014 г.
Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас

• 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)

От 2005 г. до 2007 г.
Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас

• 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)

От 1995 до 2000 г.
Технически университет – София, Филиал Пловдив

• 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)

От 1989 г. до 1993 г.
Техникум по механотехника, гр. Пловдив

• 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)

От 1993 г. до 1995 г.
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Технология на естествените и синтетични горива
Доктор на химическите науки
Доктор

Химия и технология на нефта и газа
Технология на нефта и газа, Химични технологии
Магистър инженер

Инженер по автоматика и системотехника
Магистър

Математика; Физика; Програмиране; Автоматизация;
Специалност „Автомобили и кари”, профил „Двигатели в вътрешно горене”
Средно образование

Отбита военна служба

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

МАЙЧИН ЕЗИК

български

ДРУГИ ЕЗИЦИ
• Четене
• Писане
• Разговор

АНГЛИЙСКИ
ДОБРО
ДОБРО
ДОБРО

• Четене
• Писане
• Разговор

ФРЕНСКИ
ДОБРО
ДОБРО
ДОБРО

• Четене
• Писане
• Разговор

РУСКИ
ДОБРО
ДОБРО
ОТЛИЧНО

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ




ОТЛИЧНИ КОМУНИКАЦИОННИ УМЕНИЯ
ОТЛИЧНА РАБОТА В ЕКИП




УПРАВЛЕНИЕ И КООРДИНИРАНЕ НА ЕКИП ОТ СЛУЖИТЕЛИ
ОТЛИЧНИ УПРАВЛЕНСКИ И ОРГАНИЗАТОРСКИ УМЕНИЯ




РАБОТА С КОМПЮТЪР НА ОТЛИЧНО НИВО

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

ВЛАДЕЕНЕ НА ОФИС ПАКЕТ НА ОТЛИЧНО НИВО, КАКТО И НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЗА
ПРОИЗВОДСТВОТО ПРОГРАМИ

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ
Музикални, писмени, дизайнерски и
др.

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Компетенции, които не са споменати
по-горе.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА МПС
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Автобиография
Рангелов, Иван, Рангелов

Шофьорска книжка, категория „С”
Свидетелство за управление на Автокран

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ
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