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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Петър Григоров Терзийски 
 

  

 България, Стряма, 4142, улица Мусала 18  
 
 

 Телефон     Мобилен телефон    0886 701331   
 
 

 E-mail  p.terziisky@abv.bg 
 
 

Пол  Мъж | Дата на раждане  21/12/1987 | Националност  Българска  

 
 

 
 

ТРУДОВ СТАЖ 
 
  

РАБОТА, ЗА КОЕТО СЕ 
КАНДИДАТСТВА  

Дати (от - до) 
21.03.2012-16.04.2013 

Продавач-консултант 
„Ню Партнерс БГ“ ЕООД Магазин GEOX България 
▪ Висококачествено обслужване на клиента, изгражда позитивно отношение в 

комуникацията с клиентите, осъществяване на максимален брой продажби. 

Вид на дейността : Търговия с облекла и обувки 
 

Дати (от - до) 
15.05.2013 – 14.02.2014 

 
 
 
 
 
 
 
 

Дати (от – до) 
17.02.2014 -  

 
 
 
 
 
 
 
                             

                                Дати(от - до) 
                              01.07.2015 - 

 
 
 
 

 
Младши експерт- Проект „Старт в администарцията” 
Дирекция „Бюро по труда” гр. Раковски 
▪ Работа с нормативни документи, въвеждане на данни в информационната система 

на Агенцията по заетостта, предоставяне на информация; събиране, обработване и 
анализ на информацията и предлагане на ефективни решения, работа по програми 
и мерки за заетост и обучение 

Вид на дейността : Увеличаване на заетостта и ограничаване на безработицата 
 
 
Технически сътрудник 
„Агронт“ ЕООД   гр.София 
▪ Осъществява организационни връзки, взаимоотношения и контакти с всички 

служители в дружеството, както и с представители на органи, институции, клиенти и 
ръководители от други предприятия, фирми държавни органи и институции. 
▪ Приема и предава информация, организира срещи, осъществява организация по 

подготовката на съвещания. 
▪ Изготвя доклади и протоколи 

 
 
Технически Сътрудник 
ПП ГЕРБ община Раковски 

 Работа с нормативни документи 
 Приема и предава информация, организира срещи и съвещания 
 Изготвя протоколи от проведени съвещания 
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ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

 
                                  Дати (от - до) 

2002-2007 
Техник  на съобщителна техника  
Професионална гимназия по битова техника гр. Пловдив   

   

  
 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ 

 
 

 

 
 

Дати (от - до) 
2008-2012 

 
 

                                  Дати (от - до) 
2014 – до момента 

Политология  
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, факултет Икономически и 
социални науки 

Управление на човешките ресурси 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, факултет Икономически и 
социални науки 

  

Майчин език Български 
  

Други езици РАЗБИРАНЕ  ГОВОРЕНЕ  ПИСАНЕ  

Слушане  Четене  Участие в разговор  Самостоятелно 
устно изложение   

Английски А1/2 А1/2 А1/2 А1/2 А1/2 

Комуникационни умения и 
компетенции 

 добри комуникационни умения, придобити по време на работата ми като 
Продавач-консултант, представям добре структурирани и аргументирани 
становища 

    
 Завършен курс „Убеждаваща комуникация и публично говорене” -  M3  

               Communications College 
 Завършен курс „Бизнес етикет и протокол. Делово и публично общуване” – 

М3 Communications College 
 Завършен курс „Въведение в държавната администрация” 

  

Професионални умения и 
компетенции 

▪ Правилно прилагам вътрешните правила и процедури,  
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ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ 

 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Компютърни умения и 
компетенции 

▪ добра работа с инструментите на Microsoft Office™, Интернет,  

Свидетелство за 
управление на МПС 

▪ B 


