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Работно искуство
Август 2018 –
Работно место, позиција или звање Раководител на сектор за поддршка на Градоначалникот
Главни активности и одговорности Организирање, следење и координирање на работите од надлежност на одделенијата во
неговиот состав, унапредување на мегусебната соработка на одделенијата и остварување на
административната подршка во работењето на Општината
Име и адреса на работодавец
Вид на бизнис или сектор

Општина Струмица, ул. Сандо Масев бб
Јавен Сектор

Декември 2017 – Јули 2018
Работно место, позиција или звање
Главни активности и одговорности

Раководител на одделение за административна поддршка на градоначалникот
Го организира и координира работењето на одделението, ја воспоставува агендата на
Градоначалникот и се грижи за протоколарните работи во општината

Агенција за привремени вработувања - Арбеит ДЕ
Име и адреса на работодавец
Јавен Сектор
Вид на бизнис или сектор

декември 2013 – декември 2017
Работно место, позиција или звање
Главни активности и одговорности
Име и адреса на работодавец
Вид на бизнис или сектор
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Директор
Директорот е овластен и одговорен за законито, ефективно и економично врешење на дејноста
во секојдневното работење на претпријатието.
Јавно претпријатие за изградба, одржување и користење на јавни паркинг простори
“Паркиралишта Струмица” Струмица
Јавен сектор, паркирање и осветлување
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мај 2011 – ноември 2013
Работно место, позиција или звање

Одржувач на систем за далечинско управување – SCADА

Главни активности и одговорности Управува со ситемот за далечинско управување и се грижи за нормално функционирање на
системот
Име и адреса на работодавец Јавно претрепијатие за енергетски дејности “Струмица – Гас” Струмица
Вид на бизнис или сектор Јавен сектор, енегретика

декември 2010 – април 2011
Име и адреса на работодавец

Енергосистем Михајло и Зоран ДОО

Образование
октомври 2009 – јуни 2017
Образовна институција Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Факултет за електротехника и информациски
технологии, Комуникациски и информациски технологии
Вид на образование / звање / Магистер по комуникациски и информациски технологии
квалификација

октомври 2002 – септември 2007

Вид на образование / звање /
квалификација

Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Факултет за електротехника и информациски
технологии, Електроника и телекомуникации
Високо / Дипломиран инженер по електротехника

Октомври 2002 – Септември 2007
Образовна институција

Средно Општинско Училиште „Јане Сандански“, Струмица, Р. Македонија, општа гимназија

Лични компетенции и
квалификации
Мајчин Јазик Македонски

Други јазици
Разбирање

Зборување

Пишување

Англиски

5

5

5

Српски

5

5

5

Француски

3

3

3

Германски

2

2

2

(*) оцена на познавањето на јазикот на скала од 1 (основно) до 5 (напредно)
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Организациски вештини и
компетенции

Компјутерски вештини и
компетенции






Одлични организаторски вештини
Можности за тимска работа
Можности за независна работа
Посветеност на работата






Флексибилност
Вештини за презентација
Големи комуникациски вештини
Вештини за преговарање

Windows, Microsoft Office, HTML, CSS, Pascal, JavaScript,

Член на Надзорен одбор на АД ЕЛЕМ од 03.08.2017 г.
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