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МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г2/ V 
 

АВТОБИОГРАФИЯ  

 
ПОЗИЦИЯ ПО ПРОЕКТА: ЕКСПЕРТ 

 
 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Име  МАЧИ, СЕРХИ 

   

Телефон  +34 96 241 41 42 

Факс  +34 96 241 41 72 

E-mail  smachi@manra.org 

 

Националност  Испанец 

 

   

 

 

ТРУДОВ СТАЖ 

  

• Дати (от-до)   От 1998 до момента 

• Име и адрес на работодателя  Асоциация на общините в Горна Рибера, ул. Таронхер, 116 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Регионална публична организация 

• Заемана длъжност  Управител 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Координация на всички дейности в Организацията и на 
европейските проекти, с рамките на програми Equal, Urbal, 
Lifelong Learning, y MED. 

 

• Дати (от-до)   ОТ 1988-1993 

• Име и адрес на работодателя  ФЕВЕКТА (Валенсианска федерация за трудови кооперативи) . 
Преподавател по счетоводен анализ 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Академична дейност 

• Заемана длъжност  Преподавател 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Координиране и осъществяване на обучителни дейности 

 

• Дати (от-до)  От 1993 до 1995 

• Име и адрес на работодателя  Община Моиксент 
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• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Община, публична администрация 

• Заемана длъжност  Координация на Агенция за регионално развитие 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Координация 

 

• Дати (от-до)  От 1995 до 1997 

• Име и адрес на работодателя   Публична фирма ПРЕМСА 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Публична фирма 

• Заемана длъжност  Управител 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Координация на дейностите във фирмата 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

 

• Дати (от-до)  От 1983 до 1988 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Валенсиански Университет 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Икономика. Регионално и фирмено развитие  

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Магисър по фирмени и икономически науки 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

  

 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома. 

МАЙЧИН ЕЗИК  Каталунски, Испански 

 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 
 

  Английски 

• Умения за четене  Отлично 

• Умения за писане  Отлично 

• Умения за разговор  Отлично 

 

  Френски 

• Умения за четене  Отлично 

• Умения за писане  Отлично 

• Умения за разговор  Отлично 
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ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Координация и управление на хора, 
проекти и бюджети в 

професионалната среда, на 
доброволни начала (например  в 

областта на културата и спорта) у 
дома и др. 

 От 1993, когато започва работа като координатор е 
усъвършенствал способността си да работи в екип, 
благодарение на опитът придобит в различните си работни 
места. Предимно от 1998, когато започва работа в 
Асоциацията на общините на Горна Рибера, е координирал 
различни европейски проекти, в който е работил съвместно 
с организации от други държави от Европейския съюз 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Работа с компютри, със 

специфично оборудване, машини и 
др. 

 Владее целия софтуер, свързан с счетоводството на публичната 
администрация и европейски проекти, благодарение на опитът 
събиран от 1998 до момента. Владее Misrosoft Office пакет. 

 

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Музикални, писмени, дизайнерски и 

др. 

 [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 

 

ДРУГИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Компетенции, които не са 

споменати по-горе. 

 [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 

 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА МПС 

 Има, категория В 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  [ТУК ВКЛЮЧЕТЕ ВСЯКАКВА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА Е УМЕСТНА, НАПР. 
ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ, ПРЕПОРЪКИ И ДР.] 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  [ Опишете всички приложения. ] 

 


