ЕВРОПЕЙСКИ
ФОРМАТ НА
АВТОБИОГРАФИЯ

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Име
Адрес
Телефон

Петър Милков Антонов
гр. Раковски, ул. Детелина 5
0 888 955 966

Факс
E-mail
Националност
Дата на раждане
Семейно положение

antonovpm@gmail.com
Българин
12 Ноември 1978г.
Семеен с едно дете

ТРУДОВ СТАЖ

• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата
на работа
• Заемана длъжност

• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата
на работа
• Заемана длъжност
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• Вид на дейността или сферата
на работа
• Заемана длъжност
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Автобиография
[ ФАМИЛИЯ, други имена ]

06.12.2011г. до момента
ПИМА-2009 ООД гр.Раковски
Финансово-консултантска
Собственик/Съдружник
06.08.2010г. до 05.12.2011г.
Общинска администрация гр.Пловдив
Управленска - публична
Директор на дирекция
07.03.2009г. до 05.08.2010г.
ПИМА-2009 ООД гр.Раковски
Финансово-консултантска
Управител
21.04.2006г. до 06.03.2009г.
Общинска администрация гр.Раковски
Управленска - публична
Директор на дирекция
За повече информация:
www.cedefop.eu.int/transparency/
europa.eu.int/comm/education/index_en.html
eurescv-search.com/

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

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

01.11.2005г. до 20.04.2006г.
Общинска администрация гр.Раковски
Управленска - публична

Началник отдел „ Планово-икономически и управление
на човешките ресурси”
01.09.2000г. до 31.10.2005г.
„ЕГЕР” ООД гр.Раковски
Търговия с горива и смазочни материали
Отговорен счетоводител

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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МАЙЧИН ЕЗИК
ДРУГИ ЕЗИЦИ
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Автобиография
[ ФАМИЛИЯ, други имена ]

01.09.2004г. до 30.09.2005г.
Стопанска академия „Д. А. Ценов” гр.Свищов

Счетоводство и контрол
Магистър
01.09.2000г. до 31.08.2004г.

Стопанска академия „Д. А. Ценов” гр.Свищов

Икономика и управление на социалното осигуряване
Бакалавър
1993 г. – 1997 г.

Професионална гимназия „Петър Парчевич” гр.Раковски

Икономика на промишлеността
Специалист

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

• Четене
• Писане
• Разговор
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ

ОРГАНИЗАЦИОННИ
УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ
И КОМПЕТЕНЦИИ

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА МПС

Средно
Средно
Средно
Отлични умения за работата в екип, отлични
комуникативни умения
Инициативност, гъвкавост, Координация, управление и
администрация на хора

Компютърни познания: Windows, Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel, Internet и други.

Шофьорска книжка категория “В”

Общински съветник през мандат 2011г. – 2015г. от БСП
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Автобиография
[ ФАМИЛИЯ, други имена ]

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

