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ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ
НА АВТОБИОГРАФИЯ

Лична информация  

Собствено(и) име(на) / Фамилия(и) Радослав Николаев Рангелов
Телефон 0884993737

E-mail r.rangelov2095@gmail.com

Гражданство България

В момента живея в София/България

Дата на раждане 11.08.1995

Пол Мъж

Трудов стаж  

Дати Юли 2020 - до момента

Заемана длъжност или позиция Биолог в клинична микробиология

Име на работодателя УМБАЛ ''Св. Екатерина''

Населено място София

Вид на дейността или сферата на работа Здравеопазване

  

Дати Юли 2018 - до момента

Заемана длъжност или позиция Биолог в клинична микробиология

Основни дейности и отговорности Отчитане на вече инокулирани хранителни среди за бактериален
растеж. Идентифициране на микроорганизмите, назначаване на
антибиограма въз основа на видова принадлежност, отчитане на
антибиограмата и интерпретация на резултатите.

Диагностиката се основава на последната версия на EUCAST.
За идентификация използваме както основни биохимични свойства,
така и системи като Vitek 2, Api Biomerieux, Crystal BD BBL и RT-PCR.

Име на работодателя МДЛ Бодимед

Населено място гр. София

Вид на дейността или сферата на работа Здравеопазване

  

Дати Януари 2020 - Юли 2020

Заемана длъжност или позиция Биолог в клинична микробиология

Име на работодателя МЦ Полимед

Населено място София
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Вид на дейността или сферата на работа Здравеопазване

  

Дати Февруари 2018 - Април 2018

Заемана длъжност или позиция Асистент биологични науки

Основни дейности и отговорности Дейността в посочения период и място са по проект на МОН
''Студентски практики фаза I''.

Име на работодателя Стерна консулт

Населено място гр. Пловдив

Вид на дейността или сферата на работа Организации с нестопанска цел

  

Дати Декември 2015 - Юни 2018

Заемана длъжност или позиция Председател на студентско общежитие

Име на работодателя Студентско общежитие

Населено място Пловдив

Вид на дейността или сферата на работа Държавна администрация

  

Дати Декември 2014 - Април 2015

Заемана длъжност или позиция Финансов консултант

Име на работодателя "Булстрад Живот Виена Иншуранс Груп" АД

Населено място гр. Пловдив

Вид на дейността или сферата на работа Застраховане

Образование и обучение  

Дати Октомври 2018 - Февруари 2020

Наименование на придобитата квалификация Микробиология и микробиологичен контрол

Основни предмети/застъпени професионални
умения

Магистърска теза в областта на бактериофагите, като алтернативни
антибактериални средства.
https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07084

Име и вид на обучаващата или
образователната организация Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Населено място София

Ниво по националната класификация Магистър

  

Дати Октомври 2014 - Юни 2018

Наименование на придобитата квалификация Молекулярна биология

Основни предмети/застъпени професионални
умения

Молекулярната биология е интердисциплинарна наука за изучаване на
организмите на молекулно ниво. Препокрива се със сходни биологични
дисциплини като биохимия и генетика, като използва методите на
физикохимията, микробиологията и редица други дисциплини с цел
изучаване на биологичните процеси и явления на клетъчно и
молекулярно равнище.

Име и вид на обучаващата или
образователната организация Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''

Населено място Пловдив

Ниво по националната класификация Бакалавър
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Дати Септември 2009 - Май 2014

Наименование на придобитата квалификация Биология

Име и вид на обучаващата или
образователната организация ПМГ "Св. Климент Охридски" Монтана

Населено място гр. Монтана

Ниво по националната класификация Средно Училище

  

Допълнителни курсове Диплома за езикови умения по Английски език ниво B1 от Институт за
чуждестранни студенти към СУ ''Св. Климент Охридски''
Сертификат за координатор и съкоординатор на антиспин кампания
2014 и 2015
Сертификат за презентационни умения 
Сертификат за участие в организацията на ''Ден на кариерата'' в
Пловдивски университет
Сертификат за принос в организацията на национална научна
студентска конференция ''Екологията- начин на мислене'' към
Биологически факултет на ПУ 

Лични умения и компетенции  

Майчин Език: Български

Чужд (и) език (езици)  Разбиране Говорене Писане

Английски Експерт Експерт Средно

Руски Средно Средно Средно

Компютърни умения и компетенции Добро владеене на Microsoft Office™ (Word™, Excel™ and PowerPoint™) и
Internet 
Web design programs

Други умения и компетенции Способности за работа в екип
Способности за предаване на опит
Опит в организирането на групови мероприятия и обучения
Time management
Работа в динамична и отговорна среда 
Прецизност и внимание към детайла
Комуникативност и енергичност
Лоялност и отговорно отношение към работния процес

Управлявал хора Да

Свидетелство за управление на МПС B, M

Допълнителна информация  

Допълнителна информация Бивш член с право на глас към Студентски съвет при ПУ ''Паисий
Хилендарски''.
Бивш член с право на глас към Националното представителство на
студентските съвети (НПСС).
Член на БМЧК Пловдив


