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Curriculum Vitae

Име и презиме: Станић Душанка                                      
Датум рођења: 12.04.1975.г.

Адреса:Врбица,  34300, Аранђеловац
Мобилни тел. :  +381 (0)64 34- 22 - 156
E-mail: duska@medianis.net
            

Образовање

 Гимназија природно математичка завршена (1994.г) у Аранђеловцу.
 Виша медицинска школа у Земуну, завршена (2005.г.) просек оцена 7,56 

дипломирала са оценом 10,00., стекла звање Виши санитарни техничар
 Висока здравствено - санитарна школа струковних студија »ВИСАН«

Београд завршена (2008. г са просеком оцена 8,40) дипломирала са 
оценом 10,00.стекла звање Струковно санитарно – еколошки инжењер.

 Висока здравствено - санитарна школа струковних студија »ВИСАН«, 
уписала 2008 год. специјализацију,специјализирала 2009.год.
Специјалистички рад одбрањен са оценом 10,00. стекла звање Струковно 
санитарно – еколошки инжињер специјалиста за управљање здравствено-
санитарним аспектима животне и радне средине.

Познавање језика

 Енглески (писање-средњи ниво, читање-средњи- ниво, говор-средњи- ниво),
 Руски (писање-средњи ниво, читање-средњи- ниво, говор-средњи- ниво).

Рад са рачунаром

-Течај  Internet сертификат стечен 2006.г.
-Течај информатике- Excel сертификат стечен 2006.г.
-Течај информатике Corel-Draw сертификат стечен 2006.г.
-Течај информатике - Windows сертификат стечен 2005.г.
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Радно искуство

-Послови маркетинга, сектор информисања у ЈКП “Букуља”-Аранђеловац. 
03.05.2006.г. - 31.12.2009. године

                - Новинар – менаџер у “Ар репортер”- Аранђеловачке новине. 
01.09. - 01.12.2006. године

               -Институт за заштиту здравља у Крагујевцу (волонтер-приправник).
01.03. - 01.09.2006. године - Положен стручни испит

              -Радио “ОП-ТОП”, Топола Опленац, водитељ/новинар”.
01.02.2005 – 30.04.2006. године

               -PR Manager  карате клуба “Карађорђе” у Тополи.
01.12.2005 – 30.04.2006. gодине

              -Новинар у ТВ “Сунце” у Аранђеловцу.
01.11. – 30.11.2004. gодине

              -ACIDI/VOCA, члан Савета града Аранђеловца, на пословима око помоћи
спровођења CRDA у оквиру демократске акције програма помоћи народа USA.

01.01.2003 – 30.08.2005. године

            -Члан Управног одбора Еколошког савеза Општине Аранђеловац.
01.11.2003. – до данас

            -Стручна пракса у Одељењу санитарне инспекције, Сектора за санитарни
надзор, Министарство здрављa Републике Србије.

17.07. – 09.08.2000. године

Личне особине:

-Спремна сам на брзо прилагођавање новим захтевима посла, на рад под
стресним условима, способност брзог учења и увек спремна на тимски рад као и на
индивидуални.
- Карактерише ме практичност у послу, комуникативност, брзо изналажење 
решења у конфликтним ситуацијама и дисциплинованост у послу.

.

Остало

 Возачка дозвола Б категорије
 Брачно стање: неудата
 Непушач
 Неосуђивана.


