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Шевчук Лілія Василівна

Дата рождения: 27 июля 1981 года

Пол: Женский

Семейное положение: замужем

Образование: среднее профессиональное

Цель 

Отримання роботи модератором в українській перспективній соцмережі

WЕUA. Мережа з"явилась порівняно нещодавно на теренах інтернету і

потребує розвитку. Для цього їй потрібні активні, цілеспрямовані люди, що

даватимуть поштовх до розвитку. Маю мету долучитись до вдосконалення,

формування та поліпшення української мережі.

Образование: 

c 1996 г. по 1999г.  

ВПУ 13 по професії оператор ПК/бухгалтер

c 1989 г. по 1996г.  

Школа  

Опыт работы: 

c февраль 2013 г.  

Модератор форуму egoistka.if.ua.В обов"язки входить : створення,

редагування, видалення, переміщення, з"єднання/роз"єднання тем та

повідомлень розвиток неактивних, сезонних тем (копірайт, рерайт)

створення, редагування, видалення опитуваннь відповіді на повідомлення,

скарги редагування і видалення некоректних повідомленнь, спаму, флуду

згідно правил наведення порядку на форумі, згладжування та припинення

конфліктів створення привітальних, інформативних листівок у графічних

редакторах внесення та втілення розвиваючих форум ідей та пропозицій

пошук різноманітної інформації (акції, події) про події міста та країни та

сповіщення про це користувачів форуму 

c октябрь 2012 г. по апрель 2013 г.  

Виконавець заказів на Аdvego.ru. В обов"язки входило писати статті (рерайт,

копірайт), коментарі, огляди та описи спілкуватися на форумах і в блогах

лайкати, постити брати участь в опитуваннях і голосуваннях можливість

продавати готові статті 
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c декабрь 2010 г. по январь 2013 г.  

Модератор форуму mamka.info.В обов"язки входило : створення,

редагування, видалення, переміщення, з"єднання/роз"єднання тем та

повідомлень створення, редагування, видалення опитуваннь відповіді на

повідомлення, скарги редагування і видалення некоректних повідомленнь,

спаму, флуду згідно правил наведення порядку на форумі, згладжування та

припинення конфліктів створення привітальних, інформативних листівок у

графічних редакторах внесення та втілення розвиваючих форум ідей та

пропозицій 

c сентябрь 2007 г. по май 2008 г.  

Досвід роботи на посаді майстра в ЖЕО. Робота потребувала тісного

контакту з людьми, проживаючими на закріпленій мною території - видача та

приймання заявок на ремонт та обслуговування будинків та прибудинкової

території. Тісне співпрацювання з іншими комунальними організаціями в

місті та усунення можливих технічних проблем.

c март 2006 г. по февраль 2007 г.  

Працювала в магазині на посаді продавця/касира.Робота заключалась в

обслуговуванні людей на касі, викладка, прийом товару, консультація

клієнтів по представленому товару.

Профессиональные навыки:

Робота з комп"ютером та інтернеті на рівні впевненого користувача Знання

типових процесів в даній області Навички ведення переговорів з людьми

Схильність до командної роботи та індивідуальної роботи Вміння

організовувати людей для виконання поставлених задач

Личные качества:

Акуратність, висока працездатність, креативність, старанність, уважність,

комунікабельність, ініціативність, принциповість, увага до деталей, здатність

до навчання, сумлінне виконання поставлених завдань, бажання працювати,

легко адаптуюся до нових інформаційних систем, неконфліктність,

відповідальність, порядність, працюю творчо, самокритичність,

самостійність, енергійність, справедливість, чесність. .

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

