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https://ukhomeproject.com/
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Вид на програмата Умение за работа с програмните

Средно Добро Много добро Отлично

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Adobe Flash

Adobe FrameMaker

Adobe After Effects

CorelDRAW

SolidWorks

AutoCAD

3D Studio MAX

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Power Point

Windows 

Фирми в които съм работил

Андреа

Мартини

Рефан

Биг

Строителство имоти

З
дравейте, името ми е 
Васил Василев роден и 
израснал съм в град Пловдив, 

България. Трудно ми е да се опиша с 

няколко думи, а и не е моя работа да 

го правя, но ще споделя няколко неща 

за себе си за което предварително се 
извинявам. Благодарение на фирмите 
и хората с който съм работил получих 
добро образование в сферата на 
компютрите технологии и машините 
свързани с тях. Благодарен съм, 
въпреки че не всеки път го показвам на 
колегите който ми отвориха очите за 
неща който са ми убягвали, дължа им 
много за това което представлявам в 
момента като специалист в областта 
на графичният дизайн, тримерното 
моделиране и предпечата. В 
продължение на годините през 
който съм сменил „незнайно“ колко 
професии се научих да работя с 
някой от програмите на софтуерните 
гиганти: Adobe Systems, Microsoft, 

Autodesk, CorelDraw, SolidWorks, 
WordPress и др. Не ме разбирайте 
погрешно, познанията ми в тази област 
са доста скромни. Представете си 
море или океан, е моите възможности 
са като „капка“ - всеобхватността на  
цифровите технологии е необятна.

Д
оста ефективен съм когато 
трябва да намеря решение 
на поставена задача и 

имам възможност да изпълнявам 
по няколко проекта успоредно. 
Имам умения за работа с СО2 лазер, 
импулсен лазер, CNC Ruter, щанци, 
стругове, печатащи и режещи 
плотери, широкоформатни принтери, 
скенери, цифрова фотография, 
заваръчни и металорежещи машини.

https://wp.andrea.bg/wordpress/
http://www.martinilight.com/
http://www.refan.bg/
http://www.big-bg.com/bg_aboutbig.aspx
http://stroitelstvoimoti.com/
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Контактна форма

Име и Фамилия

Вашето съобщение

Електронна поща Мобилен телефон

Tелефони за връзка: Aдрес: Електонни пощи:

+359 876 810 288;
+359 32 630 823

гр. Пловдив;
бул. „Княгиня Мария Луиза“ 46

office@василвасилев.ею;
vasil_vasilev@outlook.com
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