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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Валентина Любомирова Жисова 
 

 

гр.София 1124 жк Яворов бл.78 ап.1 

     0885 326 381        

  vzhisova@gmail.com 

 

 

Пол  жена  | Дата на раждане 23.10.1963 | Националност  Българска 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ    

  

  

Въведете дати (от - до)  

                       

От 01.11.1997г 

АРИМПЕКС ООД гр.София 1124, ул.”Младен Павлов”№1 офис 207 

▪ Главен счетоводител 

▪ Ръководи, организира и осъществява вътрешен финасов контрол и счетоводната отчетност, 
изготвя и подписва финансовите отчети и др. 

Вид на дейността: Внос  на полиграфически машини и резервни части  

Въведете дати (от - до)  

                       

От 01.09.2015г 

ЕКИП-98 Холдинг АД гр.София ,бул.”Братя Бъкстон”№40  

▪ Главен счетоводител 

▪ Ръководи, организира и осъществява вътрешен финасов контрол и счетоводната отчетност, 
изготвя и подписва финансовите отчети и др. 

Вид на дейността : Придобиване и продажба на  дялове в български и чуждестранни ЮЛ и др. 

Въведете дати (от - до)  

                       

От 01.04.2003 г. до 10.06.2015г. 

ЕКИП-98 Холдинг АД   

▪  Член на УС и Главен счетоводител 

▪ Ръководи, организира и осъществява вътрешен финасов контрол и счетоводната отчетност, 
изготвя и подписва финансовите отчети и др., както и всички процедури, свързани с 
дейността. 

Вид на дейността : Придобиване и продажба на  дялове в български и чуждестранни ЮЛ и др. 

Въведете дати (от - до)  

                       

От 06.09.1993 г. до 01.11.1997г. 

Издателска къща „Христо Ботев”  

 Главен счетоводител 

▪ Ръководи, организира и осъществява вътрешен финасов контрол и счетоводната отчетност, 
изготвя и подписва финансовите отчети и др. 

Вид на дейността : Издаване на книги и списания 

Въведете дати (от - до)  

                       

От 01.05.1991 г. до 06.09.1993г. 

РУМ-ДЕНИЦА  

 Н-к отдел „Цени и ценообразуване” 

▪ Определяне на цените в магазините и контрол по спазването им. 

Вид на дейността : Търговска дейност. 

Въведете дати (от - до)  

                       

От 03.10.1983 г. до 01.05.1991г. 

ЦУМ  

счетоводител 
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ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ   

 
 

 

 
 
 

 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ   

] 

 

▪ Водене на партиди на складове и щандове и участие в ревизии. 

Вид на дейността : Търговска дейност. 

Въведете дати (от - до)  

            

            

От 03.10.1983 г. до 01.05.1991г. 

ВТО КОРЕКОМ 

Фактурист-счетоводител 

▪ Водене на партиди на складове и щандове и участие в ревизии. 

Вид на дейността : Търговска дейност. 

Въведете дати (от - до) 1983-1988г.  

УНСС 

▪ Специалист Счетоводство и контрол 

▪ МАГИСТЪР 
 

Въведете дати (от - до) 1978-1982  

Икономически техникум- гр.София, ул.Розова долина 

▪ Счетоводство и контрол 

▪ икономист 
 

 

Майчин език български 

  

Други езици РАЗБИРАНЕ  ГОВОРЕНЕ  ПИСАНЕ  

Слушане  Четене  Участие в разговор  
Самостоятелно 

устно изложение   

немски език А1  А1                  A1              A1  А1  

  

руски език В1                    В1  A1              A1 В1  

  

 Ниво: A1/A2: Основно ниво на владеене  -  B1/B2: Самостоятелно ниво на владеене  -  C1/C2 Свободно ниво на владеене 
Обща европейска езикова рамка 

http://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/european-language-levels-cefr
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Дигитални умения САМООЦЕНЯВАНЕ 

Обработка на 
информацията 

Комуникация 
Създаване на 
съдържание 

Сигурност 
Решаване на 

проблеми 

 C1 В1 C1 В1 В1 

 Ниво: Основно ниво на владеене  -  Самостоятелно ниво на владеене  -  Свободно ниво на владеене  
Дигитални компетенции - Mатрицата за самооценка  

  

Свидетелство за управление на 
МПС 

не 

http://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/digital-competences

