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Е В Р О П Е Й С К И  

Ф О Р М А Т   
Н А  

А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я  
 

 
 

 
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име   ИРИНА ПЛАМЕНОВА ГОРЧЕВА 

Адрес  КВ. ЛЕВСКИ – Г, БЛ. 15, ГР.СОФИЯ, 1836, БЪЛГАРИЯ 

Телефон  0884 002 273 

Факс   

E-mail  irina.g@mail.bg 

 

Националност  българка 
 

 

Дата на раждане  28.09.1976 

 

  

• Дати (от-до)   01.07.2014 – 01.09.2019 

• Име и адрес на работодателя   ЗД БУЛ ИНС АД 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

  Застраховане 

• Заемана длъжност                  Счетоводител  

• Основни дейности и отговорности  Работа със електронна система за отчетност на брокери и агенти. Комуникация по 
телефона по отношение на оформяне на различни административни и счетоводни 
документи. Работа с екселски таблици, изчисляване на административно - стопански 
разходи. Работа със първични счетоводни документи, банки и фактури. Ежедневно 
осчетоводяване. 

 

 

  

• Дати (от-до)   03.09.2013 – 14.01.2014 

• Име и адрес на работодателя   КРЕДИТ ЕКСПРЕСС ООД 

ТРУДОВ СТАЖ 

ТРУДОВ СТАЖ 
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• Вид на дейността или сферата на 
работа 

  Банки / Финанси / Кредитиране 

• Заемана длъжност   “Административен сътрудник” 

• Основни дейности и отговорности  Обслужване на клиенти на живо и по телефона за предоставяне на информация относно 
предлаганите финансови продукти. Въвеждане на данни от искания - заявления за кредити 
и окомплектоване на свързаните с тях документи. Сключване на договори за отпускане на 
кредити. Извършване на касови операции, работа с платежни документи и финансов отчет. 

ТРУДОВ СТАЖ 
 

  

  

• Дати (от-до)   10.09.2012 – 17.10.2012 

• Име и адрес на работодателя   ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД  КЪМ БАНКА ДСК 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

  Банки / Финанси / Кредитиране 

• Заемана длъжност   "Мениджър човешки ресурси" 

• Основни дейности и отговорности  Подбор на персонал – регистриране на нуждите от нови кадри, дизайн на длъжности, 
изготвяне, публикуване на обяви за работни позиции, селекция по документи, 
организиране и провеждане на интервюта. Назначаване на кадри – изготвяне на трудови 
досиета, подаване уведомления в НАП, трудови договори, допълнителни споразумения, 
документи по преназначаване, освобождаване, обработка на молби за отпуск, болнични, 
изготвяне на служебни бележки, оформяне на трудови книжки. Изготвяне и промяна на 
длъжностни характеристики.  Мониторинг и контрол на дейностите по ЗБУТ.  

ТРУДОВ СТАЖ 
 

• Дати (от-до)   10.02.2011 – 10.11.2011 

• Име и адрес на работодателя   Бюро по труда гр. София 

ТРУДОВ СТАЖ 
 

• Дати (от-до)   05.2010 – 10.02.2011 

• Име и адрес на работодателя   МКМ БГ ГРУП ООД 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

  Строителство, Архитектурa и Градоустройство / Търговия 

• Заемана длъжност   Експерт "Управление и развитие на човешките ресурси" 

• Основни дейности и отговорности   Подбор на персонал – регистриране на нуждите от нови кадри, дизайн на длъжности, 
изготвяне, публикуване на обяви за работни позиции, селекция по документи, 
организиране и провеждане на интервюта. Назначаване на кадри – изготвяне на трудови 
досиета, подаване уведомления в НАП, трудови договори, допълнителни споразумения, 
документи по преназначаване, освобождаване. Изготвяне и промяна на длъжностни 
характеристики. Мониторинг и контрол на дейностите по ЗБУТ.  

 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)   07.2009 – 01.11.2009 

• Име и адрес на работодателя   Gis-Sofia 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

  Строителство, Архитектурa и Градоустройство 

• Заемана длъжност   Експерт "Управление и развитие на човешките ресурси" 

• Основни дейности и отговорности  Всички дейности свързани с подбора на персонал. Изготвяне и промяна на длъжностни 
характеристики. Разработване съвместно с мениджърския екип на атестационни карти за  
оценка на изпълнението на служителите. Изготвяне и провеждане на анкети за проучване 
мотивацията и удовлетвореността на служителите. Изготвяне на периодични доклади и 
рипорти за дейността на отдела. 

 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)     07.2007 - 06.2009 

• Име и адрес на работодателя   Мартинели ООД 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

  Търговия / Цялостен интериорен дизайн 
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• Заемана длъжност  :   Специалист "Човешки ресурси" 

• Основни дейности и отговорности  Всички дейности свързани с подбор на персонал като регистриране нуждите на фирмата 
от работни места, изготвяне и публикуване на обяви, провеждане на интервюта и тестове 
за определяне квалификацията на кандидатите. Административно обслужване на 
новоназначения персонал. Поддаржане база данни. Подбор на кадри по метода 
Headhunting. Провеждане на регулярни събрания и разрешаване на конфликтни ситуации. 
Организиране на семинари, тиймбилдинг и други мероприятия. 

 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)     06.2006 - 07.2007 

• Име и адрес на работодателя   "Ти Би Ес Брокери" ЕООД 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

  Ресторантьорство 

• Заемана длъжност   Специалист "Човешки ресурси" 

• Основни дейности и отговорности  Организиране цялостния процес по подбор на персонал: разработване на заявки за  
работни позиции; изготвяне на обяви за работа; организиране и провеждане на интервюта 
на кандидатите за работа; администриране на одобрените кандидати и включването им в 
график за обучение. Административни задължения: поддържане актуална база данни на 
служителите, изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди, 
молби и други документи; подаване на уведомления в НАП. 

Изготвяне и участие в програми за обучение, развитие и мотивиране на персонала. 
Организиране на семинари, тиймбилдинг и други мероприятия. 

 
ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)   07.2005 - 12.2005 

• Име и адрес на работодателя   ЕТ "Прогрес Консулт" 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

  Консултантски услуги 

• Заемана длъжност   Специалист подбор на персонал 

• Основни дейности и отговорности  Презентации на услугите на агенцията, сключване на договори за подбор на персонал и 
изпълнението им. 

 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)     06.2002 - 06.2005 

• Име и адрес на работодателя   ЕТ"Аномалия" 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

  Търговия  

• Заемана длъжност   Продавач - консултант 

• Основни дейности и отговорности   Консултиране и продажби  

 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)    08.2000 - 08.2001 

• Име и адрес на работодателя   "Work data" 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

                 Агенция за подбор на персонал 

• Заемана длъжност   Асистент подбор на персонал 

• Основни дейности и отговорности                  Подбор на персонал 

 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)    09.1997 - 06.1999 

• Име и адрес на работодателя   ЕТ" Нови звезди" 
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• Вид на дейността или сферата на 
работа 

                 Търговия със сладкарски изделия 

• Заемана длъжност   Барманка  

 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)    08.1994 - 05.1995  

• Име и адрес на работодателя   "Ависта ИДМ" ООД  

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

   Търговия 

• Заемана длъжност   Продавач - консултант 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от-до)   10.1996 - 07.2001 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

  ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

  Клинична психология 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

  Магистър 

 
• Дати (от-до)   02.2017 - 12.2019 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

  Институт по фамилна терапия - България 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

  Фамилна и брачна терапия 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

  Фамилен терапевт - семеен консултант 

 
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 
 

  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

• Четене   Upper – Intermediate B2 

• Писане   Upper – Intermediate B2 

• Разговор   Upper – Intermediate B2 

 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 Ефективна работа в екип и отлични комуникативни умения. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 Провеждане на тренинг комуникация и работа в екип. 

Провеждане на тренинг за лидерство и ръководство и стилове на управление. 

Стрес и анти - стрес техники. 

Конфликти и начини за разрешаването им. 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 Операционна система : MS Windows 10  – MS Office 

Счетоводен софтуер Аладин, Микроинвест, Бизнес навигатор 
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АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 Умения за презентация. 

 

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 Курс „Подбор на персонала и интервюиране” 

Център за европейско образование 

Курс ” ТРЗ и социално осигуряване” 

Образователен център „Информа” 

 „ Как да подберем правилните хора, с които да оцелеем в трудни времена ”  

Idias Bulgaria  

Проверка производителността на перформер и изпълнител при подбора на персонал. 

Сертификат за работа с „NEO PI-R” Тестова методика за изследване на личността 

OS BULGARIA  Idias Bulgaria 

 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА МПС 

 Кат. В 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  Мотивационно писмо, снимка 

 


