Иформация
за контакт

ПЪРВОЛЕТА КОЛЕВА

Служ тел: +359 2 970 2129
Moбилен тел:
Е-Mail:

КОЛЕВА Първолeта И.
Описание на
квалификацията

Богат и разнообразен опит във фармацевтичния бранш включваш работа във
фармацевтичен склад, фирменна аптека – фармацевт и управител. Опит в
работа с рецепти и такива свързани с НЗОК, медицински стоки и консумативи.
Пет годинишен опит в управлението на болнична аптека – включващо
изготвяне на справки, поръчка и контрол на лекарствени средства и
консумативи.
Участие в комисии за общественни поръчки с пряка ангажираност за изготвяне
и контрол на техническата спецификация към заданието.
Опит в клинични проучвания и изпитвания към университетска болница
Добре развити практически умения и силна теоретична основа при
изпълнението на рецептите и търговията с медицински изделия
Отговорност, необходимо внимание към детайлите и точност, комбинирани с
общи познания и разбиране на лечебните свойства и възможните странични
ефекти на предписаните медицински изделия
Способност за работа под напрежение и вземане на отговорни решения

Професионален
опит

2010-към момента

Управител на
болнична аптека

Управление и доставка на лекарствени продукти

MБАЛНП”Св. Наум”
болнична аптека

Контрол и съхранение на лекарствените продукти, отговорност и разрешение
за работа с наркотични вещества
Отговорност за поръчките и доставките, изготвяне на документи – справки,
отчети и технически спецификации
Подготовка на доклади и участие в комисии за определяне на доставчиците на
лекарствени продукти и материали

Управител на
фирмена аптека

2004-2005

Образцови аптеки АД
фирмена аптека

Отговорности за общо управление на персонала
Наблюдение предписание изпълнение за осигуряване на качеството при
работа и обслужването на клиентите
Отговорност за доставките и поддържане на необходимата мин. наличност
Наблюдение и управление на търговията на дребно с държавно контролирани медицински вещества
Фармацевт

2003-2004

Образцови аптеки АД
фирмена аптека

Работа с клиенти (пациенти) – за осъществяване на предписанията.
Консултантска и медицински информация за стоки и консумативи
Работа с готови лекарства и медицински вещества
Съдействие за изготвяне и поръчка за доставка на мед. изделия и лекарства
Специалист
изпълнител на
поръчки

2002-2003

Образцови аптеки АД
фирмен склад

Отговорност за приемане и изпълнение на аптечни искания
Рекламиране на медицински стоки и информиране потенциалните клиенти за
търговските условия при търговия на едро и опции към тях
Участва в общи дейности за доставка и търговия на едро във връзка с отдела
за поръчки

Образование

1991 – 1994: 30-то СОУ “Братя Миладинови”, София, Р. България
1996 – 2002: Медицински Университет, София, Р. България
Mагистър-фармацевт Diploma N:010334/2002

Езици

Български, Английски, Руски

Компютърни
умения

MS Office: MS Excel, MS Word, MS Outlook, MS Access
Special Warehouse Software: Apteka v1.x, GAMA

