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Професионалните предмети,които съм изучавала са:

-Микроикономика

-Макроикономика

-Право

-Предприемачество 

-Икономика на труда 

-Финанси 

-Статистика

-Обща теория на счетоводната отчетност 

-Счетоводство на предприятието 

-Търговско счетоводство 

-Банково счетоводство 

-Бюджетно счетоводство 

-Застрахователно и осигурително счетоводство 

-Финансов и данъчен контрол 

-Бизнес комуникации

ЛИЧНИ УМЕНИЯ

Майчин език български

Комуникационни умения В хода на обучението и трудовия си стаж до момента съм усъвършенствала комуникационните
си умения.

Организационни / управленски Смятам,че съм развила добре своите организационни умения вследствие на работата mi<i.
умения
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Дигитални умения

Свидетелство за управление на 
МПС

Автобиография Каратодорова Симона

Обработка на 
информацията

САМООЦЕНЯВАНЕ

Комуникация Създаване на 
съдържание

Сигурност Решаване на 
проблеми

Самостоятелно Свободно ниво на Самостоятелно Основно ниво на Основно ниво на 
ниво на владеене владеене ниво на владеене владеене владеене

Диготални умения - Матрицата за самооиенка

Нямям проблем при работата с Microsoft Office ( Word,Excel), свободно мога да съставям 
текстове .таблици, да вмъквам файлове и други.

В
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Симона Каратодорова

Община Велико Търново 
Пл .Майка България 2 
Велико Търново 5000

Мотивационно писмо

Уважаеми господин Председател,

С настоящото писмо бих желала да кандидатствам за работа в 
Окръжен съд - Велико Търново за позицията “Съдебен заседател”. За 
вакантната длъжност научих от публикуваната информация на Интернет 
страницата на община Велико Търново

Обявената вакантна длъжност предизвика интереса ми, защото е в 
област, която считам за динамична и предизвикателна. За мен ще бъде 
предизвикателство и удовлетворение да бъда избрана за съдебен заседател 
при Окръжен съд гр. Велико Търново.

Личните ми качества ми дават основание да смятам, че бих могла да 
бъда отличен съдебен заседател. Също така съм от хората, които бързо 
навлизат в дадена материя и съм достатъчно мотивирана, за да отговоря на 
Вашите очаквания за отдаденост към това с което се занимавам.

В хода на обучението си и трудовия си стаж съм оценила 
предимствата на екипната работа, изпитвам удовлетворение от добре 
свършената работа, преследвам поставените цели до край. В отношенията 
с хората се стремя към взаимност и съпричастие.

Ще Ви бъда благодарна, ако разгледате моята кандидатура и се 
свържете с мен за допълнителна информация или интервю.

С уважение:
Симона Каратодорова


