АВТОБИОГРАФИЯ

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Стоян Димитров Манчоров
Име
Адрес
GSM
E-mail
Националност
Дата на раждане

България, гр.София, п.к.1618 ж.к. “Овча купел” бл. 609 вх. Г
0896 852 565
s.manchorov@abv.bg
българин
06.08.1987 г.

ОБРАЗОВАНИЕ И
ОБУЧЕНИЕ

• Дати (от-до)
• Име и вид на
обучаващата или
образователната
организация
• Наименование на
придобитата
квалификация

От 2001 – до 2006 г.
Национално училище за изящни изкуства ”Илия Петров” ,София

• Дати (от-до)
• Име и вид на
обучаващата или
образователната
организация
• Наименование на
придобитата
квалификация
• Наименование на
придобитата
квалификация

От 2006г. до 2012г. редовен студент
Нов Български Университет - София

СТАЖ
• Дати (от-до)
• Име и адрес на
работодателя
1 стр.

Автобиография
[ ФАМИЛИЯ, други имена ]

Трета степен на професионална квалификация Художник живопис

Бакалавър, Графичен дизайнер

Магистър, Анимационна режисура

от м. юни 2007 г. до м. октомври 2007 г.
“НЮ ИМИДЖ БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София
(киностудия Бояна)
За повече информация:
www.cedefop.eu.int/transparency/
europa.eu.int/comm/education/index_en.html
eurescv-search.com/

• Вид на дейността или
сферата на работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и
отговорности

Аниматор – сторибордист

• Дати (от-до)
• Име и адрес на
работодателя
• Вид на дейността или
сферата на работа
• Заемана длъжност

от м. септември 2011г.
Частна профилирана гимназия ''Образователни технологии''
ул. Гео Милев 158
Преподавател по Adobe Photoshop, изобразително изкуство и
графичен дизайн
Преподавател по Adobe Photoshop, изобразително изкуство и
графичен дизайн

Аниматор – сторибордист
Участие в изготвянето на концепции и сториборд за филмите :
“Ogre”, “Terror Train “, “Rambo 4”, “Hidra”.

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ

Майчин език

Български

Други езици

Английски език – работно ниво

Технически умения и
компетенции

2 стр.

Автобиография
[ ФАМИЛИЯ, други имена ]

Добра компютърна грамотност по Microsoft Office, Internet, Adobe
Photoshop, Corel draw, Adobe Flash, Tween maker, Adobe Illustrator.
Рисуване на карикатури, портрети и пейзажи.
При поискване мога да предоставя портфолио.

За повече информация:
www.cedefop.eu.int/transparency/
europa.eu.int/comm/education/index_en.html
eurescv-search.com/

