Биографија

1.

Презиме и име

Симоновска, Цветанка

2.

Година на
раѓање

1953

3.

Националност

македонка

4.

Образование

Дипломиран економист по економски науки, Економски факултет, Скопје,
Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Р.Македонија, 1973 – 1977, Отсек:
Макроекономија

5.

Познавање на
јазик

Јазик

6.

7.

8.

9.

Клучни
квалификации

Искуство со
проекти

Други
квалификации

Соработка со
релевантни
институции

Читање

Македонски

Говор

Пишување

Мајчин јазик

Англиски







Српски







Хрватски







Словенски





Стратешко советување, изготвување на бизнис и Физибилити планови,
инвестициско планирање и имплементација (менаџмент на проекти)



Стратегиски менаџмен, реструктуирање, проценки



Менаџерски способности



1996-2004 Заеднички инвестициски проект во соработка со Сведска банка, IFC i
EBRD за финансирање на развојниот инвестицискиот циклус за нови прозводни
простории во Алкалоид



2004-2005 Учество во ТАМ (Turn Around Management) Проектна програма за
Алкалоид во соработка со EBRD



Имплементација на САП Проектот во својство на член на Управниот одбор на
Проектот



Комуникациски вештини, чесност



Способност за тимска работа и органзиација, агилност и т.н



Компјутерска писменост: MS Word, MS Excel, SAP ERP систем, Интернет



Народна банка на Република Македонија



Министерство за финансии



Даночни институции



Комисија за хартии од вредност на Р. Македонија



Македонска берза



Стопанска комора на Републкика Македонија



Банки и Осигурителни компании

Биографија Цветанка Симоновска

10. Преглед на професионално искство
2013-2017 Член на Надзорниот одбор на Охридска Банка
Период
Работодавач
Последна позиција
Претходни
позиции

Деловна област

Период
Работодавач
Позицја
Деловна област

1978-2012

Алкалоид AД Скопје, Скопје, Република Македонија
1995-2012 Член на Управниот одобр / Главен финансиски директор
1993-1995 Главен финансиски директор
1990-1993 Раководител на Оддел за финансико работење
1988-1990 Шеф на Оддел за надворешно финансиско работење
1982-1988 Оддел за известување, планирање и анализа
1978-1982 Организатор и програмеr во Секторот за информатичка технологија
 Носење на одлуки во рамки на Управниот одбор,
 Креирање на значајна сметководствена политика за компанијата во согласност
со законите во Република Македонија и Меѓунардните сметководствени
стандарди
 Организација и контрола над имплементирањето и одржувањето на
финансиските политики во компанијата,
 Финансирање на проекти на компанијата и нејзините четиринаесет подружници
 Одржување на стапката на ликвидност на компанијата како и одржување на
други видови стапки релевантни за компанијата,
 Транспарентност и доследност, анализа, објаснување и забелешки на
официјалните сметководствени податиц,
 Унапредување на квалитетот на Одделот за финасиско,
 Одговорен за одржување на адекватната ликовидност, ризична ликвидност и
валутен ризик,
 Управување со капитален ризик, финасиска ревизија и т.н.
 Одговорна за менаџирање на кредитите од банките, зголемување на повратот
кај акционерите преку оптимизација на долговите и капиталот.
1978

Државен завод за статистика, Скопје, Р.Македонија
Помлад соработник
 Анализа на податоците од попис на населението

11. Дополнително професионално искуство
1.

Член на Управен одбор на Комерцијална Банка АД Скопје, 1994-2004
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