Готувала студентка групи МНД-31 Говорун Олександра

 19 років, киянка
 студентка третього курсу ННІМП

Вступивши на перший курс до ДУТу, я мала на меті здобувати знання, вправно ними
володіти, а також брати участь в студентському житті. На той момент, я обрала сферу
діяльності, котра на мою думку була мені цікава і я знала, що буду успішна в ній.
Ознайомившись з поняттям “менеджмент”, я зрозуміла, що:
 це галузь для людей-лідерів, які здатні добре керувати іншими людьми, мотивувати їх на

успіхи і досягнення;

 менеджерам мають бути притаманні такі якості-відповідальність, позитивність, аналітичний

склад розуму, далекоглядність, енергійність,комунікабельність, прагнення постійного руху і
зростання, стресостійкість й організованість.

З огляду на такий опис, я обрала свою спеціальність!

 староста групи МНД впродовж 2х курсів
 куратор першокурсників 2016 року групи ПТБ-11
 Міс ДУТ 2016
 брала активну участь заходах університету
 середній бал за весь період навчання-90,3 балів
 база пройдених практик ПрАТ «Датагруп»

 отримала сертифікат АСКОД
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Ціль: застосування
свого
професійного
досвіду, навичок і
знань на посаді
менеджера.

Менеджер
Особисті якості:
відповідальність,
організованість,
націленість на результат,
цілеспрямованість,
комунікабельність,
вміння працювати в
команді, здатність
швидко навчатися.

Професійні навички:
впевнений користувач
ПК: MsWord, Excel,
базові навички роботи
в 1С. Вільне володіння
українською,
російською мовою,
базовий рівень знання
англійської мови.

Обов’язки:
участь у прийнятті рішень,
оформлення необхідних
докуметів, відмінне знання ринку,
вміння працювати з
запереченнями, навички
управління мотивацією
клієнта,навички ведення ділових
переговорів з першими особами
компанії, грамотна мовавміння
складання грамотної комерційної
пропозиції;складання планів
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вступ на магістратуру на спеціальність менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності;
отримання сертифікату 1С;
вдосконалення та вивчення економічної англійської мови;
тренінги із розвитку навичок тайм-менеджменту, постановки цілей у житті та
побудови ефективних комунікацій;
практичні майстер-класи за фахом від успішних підприємців;
бізнес-ігри із розвитку підприємницьких навичок.

Я бачу себе після закінчення бакалаврату повною сил, цілей і позитиву на майбутнє
життя. Планую поєднувати розвиток у кар’єрі разом з навчанням та отриманням
диплому магістра.

РОБОТА МОЄЇ МРІЇ МАЄ ПРИНОСИТИ ТІЛЬКИ ГАРНІ
ЕМОЦІЇ, КАР’ЄРНЕ ЗРОСТАННЯ ТА ВИПРАВДАНИЙ
ЗАРОБІТОК.

