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ЛИЧНИ ВЕШТИНИ И
СПОСОБНОСТИ

Здобиени во текот на
животот и кариерата, но кои
не се покриени со формални
сертификати и дипломи.
МАЈЧИН ЈАЗИК

МАКЕДОНСКИ

ДРУГИ ЈАЗИЦИ
АНГЛИСКИ

• Читање
• Пишување
• Говорење

Одлично
Одлично
Одлично

СОЦИЈАЛНИ ВЕШТИНИ И
СПОСОБНОСТИ

Живеење и работење со
други луѓе во
мултикултурни средини, во
ситуации кадешто
комуникацијата е важна и
ситуации каде што
тимската работа е
неопходна (на пример
култура и спорт) итн.

Одлични вештини за комуникација стекнати во долгогодишното работно
искуство во финансиската индустрија и преку искуството како консултант
и професор. Социјаните и комуникациските вештини во текот на годините
се развиени преку континуираната работа со различни клиенти и
вработени, понтаму и доразвиени лидерски и менаџерски вештини преку
управување и водење на вработени и присуство на семинари и
конференции и пренесување на знаење на студенти.

ОРГАНИЗАЦИСКИ ВЕШТИНИ И
СПОСОБНОСТИ

Координација и
администрација на луѓе,
проекти и буџети; на
работно место,
волонтерска работа (на
пример култура и спорт) и
дома, итн.

Тимски играч, орентиран кон резултати и решавање на проблеми, со
изразени комуникациски и интерперсонални вештини. Ентузијастички
пристап кој мотивира и бара напорна работа и креативност во
извршување на работните обврски од тимот.

ТЕХНИЧКИ ВЕШТИНИ И
СПОСОБНОСТИ

Работа со компјутери,
специфични типови на
опрема, машини, итн.

ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА
ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОДАТОЦИ

Високо компетентен корисник на Microsoft Word, Excel, PowerPoint

Поседува
Лиценца за брокер
Лиценца за инвестиционен советник
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