Автобиография

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Курдов Ростислав
ул. Цар Калоян 53, 6000 Стара Загора (България)
+359 883 331 897
rpharmaconsult@gmail.com
www.rpharmaconsult.com
Пол Мъж | Дата на раждане 11/10/1986 | Националност българин

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
04/01/2018–До сега

Управител
"Арфарма консулт" ЕООД, Стара Загора (България)
- изработване на индивидуални маркетингови решения за фармацевтични компании;
- създаване на стратегии за навлизане на фармацевтични продукти на българския пазар;
- провеждане на маркетингови проучвания сред медицинските специалисти;
- създаване и провеждане на обучения за търговски и медицински представители според
индивидуалните изисквания на клиента;
- изработване на маркетингови стратегии за аптеки и аптечни вериги, включително обучения на
персонала.

02/2013–До сега

Председател на Управителния съвет
Регионална Фармацевтична колегия, Стара Загора (България)
- организира изпълнението на решенията на Управителния съвет и Общото събрание;
- организира дейността на Колегията и осъществява нейното ежедневно управление и
осигурява разумно управление и защита на имуществото на Регионалната фармацевтична
колегия;
- сключва трудовите договори със служителите на Регионалната
фармацевтична колегия;
- осъществява функциите, които са му възложени съгласно закона или от Общото събрание
или Управителния съвет;

06/01/2014–03/01/2018

Медицински представител
Берлин-Хеми/А.Менарини България, София (България)
- ежедневни срещи с медицински специалисти;
- планиране и организиране на научни срещи;
- изработване на стратегия за развитие на поверения регион;
- изграждане на нови и подобряване на съществуващи отношения с медицински специалисти;

01/02/2011–03/01/2014

Магистър фармацевт в аптека от отворен тип
"Интерфарма - Ангелова и КО" КД, Стара Загора (България)
- отпускане на лекарствени продукти и хранителни добавки;
- консултиране на пациенти;
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ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
09/2005–12/2010

Магистър по фармацация
Медицински университет - София, Фармацевтичен факултет, София (България)

09/2000–05/2005

Немски с английски език
ГПЧЕ" Ромен Ролан", Стара Загора (България)

ЛИЧНИ УМЕНИЯ
Майчин език

български

Други езици

РАЗБИРАНЕ

ГОВОРЕНЕ

ПИСАНЕ

Слушане

Четене

Участие в разговор

Самостоятелно
устно изложение

B1

B1

B1

B1

B1

B2

B2

B2

B2

B2

английски
немски

Ниво: A 1, 2 Основно ниво на владеене; B 1, 2 Самостоятелно ниво на владеене; C 1, 2 Свободно ниво на владеене
Обща европейска езикова рамка

Дигитални умения

САМООЦЕНЯВАНЕ

Обработка на
информацията

Комуникация

Създаване на
съдържание

Сигурност

Решаване на
проблеми

Свободно ниво на Свободно ниво на Свободно ниво на Свободно ниво на Свободно ниво на
владеене
владеене
владеене
владеене
владеене
Дигитални умения - Mатрицата за самооценка

- отлично владеене на Microsoft Word, PowerPoint, Excel;
- добри умения за работа с Corel PaintShop;
- добри познания на html и Word Press;

Свидетелство за управление на
МПС

AM, B

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ
Отличия и награди

Магистър фармацевт за 2015 година

Отличия и награди

Награда на Menarini Group "The excellence of MENARINI"
MENARINI GROUP AWARDS 2017
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