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Уважаеми колеги, 

Причината, поради която кандидатствам, е да допринеса за общото блaго 

на студентската общност. 

От приложеното ми CV ще видите, че съм завършила Професионална 

гимназия по механоелектротехника и електроника в град Бургас, със 

специалност - Промишлена естетика и дизайн (с интензивно изучаване на 

немски език). 

През годините в гимназията се обучавах в съставянето и използването на 

технологическа документация за изработване на изделия, както и върху 

умения за ръчно и компютърно проектиране, също и конструиране на 

машиностроителни изделия. Изработените изделията се използваха освен 

за изложби и състезания, но и за дарителски кампании. Участвала съм в 

конкурси с благотворителна цел, като приходите от продажбите на 

изработките се даряваха на хора в неравностойно положение. Взимала съм 

участие в доброволчески дейности и инициативи, както и като отговорник в 

организирането на класа. 

Сега съм втори курс направление - Администрация и управление в 

Университета за национално и световно стопанство, където упражнявам 

умения върху Microsoft Office – (Word, Excel, PowerPoint). Освен 

компютърната грамотност усъвършенствам и управленските си 

компетентности. Практическата насоченост на обучението, и по конкретно 

казуси и проекти, ме научи как да работя в екип, защото изпълняваме много 

групови задачи, и как да решаваме проблеми, които възникват неочаквано.  

Тъй като уча управление, имам познания за новите тенденции и развития и 

се интересувам да чета все повече информация в тази област. Уменията да 

работя както индивидуално, така и групово, са част от моите силни страни. 

Като доказателство са няколко успешни проекта с креативни идеи, в които 

участвах и също, които сама съм изработвала. 

В момента като един от приоритетите ми в процес е постигането на 

Cambridge Advanced Certificate на английски, с което да докажа отлична 

способност да говоря и пиша на езика.  



Ако се нуждаете от допълнителна информация, винаги можете да се 

свържете с мен по имейл. Благодаря за отделеното време и внимание! 

 

 

    С уважение, 

    Светлозара Тонева 

 

 


