Ваш надежный партнер в поиске работы и подборе персонала

Стецький Ігор
АРХІТЕКТОР, ПОМІЧНИК АРХІТЕКТОРА, 15 000 ГРН.
2 марта

Город: Киев

Возраст: 28 лет
Режим работы: полный рабочий день
Категории: Дизайн, творчество, Строительство, архитектура
Войдите или зарегистрируйтесь на сайте как работодатель, чтобы видеть контактную информацию.

Описание
ОСОБИСТА ІНФОРМАЦІЯ
Дата народження:
4 січня 1993 (28 років)
Місто:
Київ

ПРОФІЛЬ
Організований, надійний працівник з вищою архітектурною освітою, шукаю роботу в сфері архітектури та
містобудування. Маю досвід роботи у великому колективі, ефективно взаємодію з колегами, вмію досягати спільних
цілей.
ДОСВІД РОБОТИ
ТОВ"ЛЕД СВІТЛО", Київ
Помічник виконавчого директора
04.01.2017 – 06.12.2019
В перелік моїх обов’язків входила:
Робота з Приватбанком: формування банківських виписок, формування рахунків на оплату, закриття рахунків
та ін.
Регулярна розсилка інформації менеджерам та іншим відділам компанії.
Замовлення та видача талонів на дизельне паливо водіям і торговим представникам. Видача готівки на робочі
витрати. Формування звітів по витратам.
Робота в 1С: створення нової номенклатури, формування в базі документів по надходженню товару, установці
цін, квотування товару та зняття квот, корекція остатків товару в базі відносно реальної кількості,
формування різних звітів стосовно руху товарів.
Часткова адміністративна функція 1С
Разові доручення від керівництва по оплаті, покупці, відправці і т. д.
IMAGE COSMETICS, Київ
Торговий представник
06.2014 – 09.2014

В перелік моїх обов’язків входило:
Рекламування і реалізація продукції
ФРІЛАНС
Оптимізація планів квартир для веб-сайту (2014)
Проект монастирського житлового корпусу (2016)
Створення концепції часовні на кладовищі (2017)
ОСВІТА
Київський національний університет будівництва i архітектури
Архітектурний ф-т, кафедра містобудування, Київ
Повна вища, з 09.2010 по 07.2016 (6 років)
ДОДАТКОВА ОСВІТА
Онлайн курс «Archicad на 100%», Учбовий центр AMS (2020)
Курси 3Ds Max візуалізації, V-Ray, Corona Renderer, Школа дизайну «Перспектива», Київ (2019, 3 місяці)
Тренінги по фінансовому аналізу і впровадженні управлінського обліку на підприємстві, Київ (2018)
Курси фінансового аналізу і менеджменту, Учбовий центр «Курсор», Київ (2017, 1 місяць)
Водійські права, категорія В, Київ (стаж 6 років)
Курси програми Photoshop, Київ (2012, 3 місяці)
ПРОФЕСІЙНІ НАВИКИ
Робота в програмі ArchiCAD (7 років досвіду)
Високий рівень володіння 15 – 23 версіями програми
Робота в програмі Photoshop (7 років досвіду)
Володіння програмою вище середнього рівня, використання ефектів слоїв, фільтрів, управління кольором,
масштабом і пропорціями зображення
Робота в програмі 3ds Max + V-Ray, Corona Renderer
Пройшов 3-місячні курси в школі дизайну «Перспектива»
Інші програми:
Робота в програмі Excel (2,5 роки досвіду)
Володіння програмою на високому рівні, використання формул, форматування, діаграм, макросів,
використання функцій закладки «Розробник»
Робота в програмі 1С УТ 8.3 ред 2.3 (2,5 роки досвіду)
Володіння програмою вище середнього рівня, робота зі справочниками, журналами документів, налаштування
звітів, адміністративна функція (права доступу користувачів)
AutoCAD, SketchUp, Outlook, MS Project, MS Word
Доводилось працювати - початковий або середній рівень володіння
ЗНАННЯ МОВ
Англійська – базовий
Українська – експерт
Російська – експерт
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Під час навчання проходив практику по спеціальності в науково-дослідному інституті «Діпромісто» ім. Ю.М.
Білоконя, отримав хороші відгуки від керівника.
Чесний і надійний працівник. Моя поява на роботі не залежить від настрою. Вмію працювати в колективі. Не
конфліктний. Перфекціоніст в роботі. Найефективніше працюю, якщо є один вектор роботи.

