


име и фамилия:
дата на раждане:
място на раждане:
националност:

Марина Желева
29.11.1992
Шумен, България
българска

Лична информация:

Мотивационно писмо
Здравейте,

Желая да работя за екип отворен към новите поколения с готовност за 
подкрепа и развитие. Имам готовност да дам всичко от себе си при 
работата си. Считам се за амбициран и ентусиазиран кандидат, с опит в 
екипната работа и отлична компютърна грамотност. 

Към момента съм пети курс в УАСГ към катедра Интериор и дизайн в Към момента съм пети курс в УАСГ към катедра Интериор и дизайн в 
архитектурата, което допълнително ми дава възможност да разширя 
познанията си в сферата на компютърните визуализации и усета си 
към детайла и комплексната работа по различни проекти. Успях да 
развия себе си и своите умения и на международно ниво по време на 
обмена, който направих в четвърти курс по програма Еразъм. Учих в 
Политехническия университет в Кравков, Полша.  Там посетих редица 
лекционни курссове  и упражнения и за опазване на архитектурно лекционни курссове  и упражнения и за опазване на архитектурно 
наследство. Обучението ми беше на английски език, което обогати 
познанията ми и в техническата част на езика - в сферата на 
архитектурата.

За мен също така е важна и доброволческата работа.  В свобдоното си 
време се занимавам с неправителствена организация, чиято основна 
цел е служба на обществото. Занимаваме се с редица проекти свързани 
със здраве, образование,  международна дейност и професионална 
служба. 
 

С уважение,
Марина ЖелеваМарина Желева

езици:

софтуер:

български (майчин)
английски 
немски 
 
Autocad
Adobe Photoshop
3D studio max
Sketch Up
Archicad
Artlantis
MS Office MS Office 

Умения:

2011 - до сега

2014 - 2015

2006 - 2011

УАСГ, София, архитектура

Политехнически университет, Краков
еразъм студент /архитектура/

ПМГ “Нанчо Попович”, Шумен

Образование:

имейл:
телефон:

zheleva.marina@gmail.com
+359 899 498 328
 

Информация за контакт:

социална активност:
2009-2011
2010-до сега
2014-2015

2015

Част от НПО Интеракт клуб Шумен
Част от НПО Ротаракт клуб София Сердика
редактор бюлетин за Дистрикт 2482
участие в конференция организирана от 
TEDxKazimierz

конкурси и 
работилници:

участие в конкурс Keep Calm Make Двор
участие в конкурс организиран от VELUX
регистрация за конкурс 120 Hours
участие в конкурс за дизайн и изграждане 
на „зелен“ инфопункт на събитието “НОЩ 
на музеите и галериите Пловдив 2015”

участие в Open Design School част от участие в Open Design School част от 
архитектурната седмица в Пловдив  2015

Други:
















