Румен Запрянов
ЗА МЕН
Трудовият ми стаж като "Началник отдел Ликвидност и
пазари (Treasury)" на Алфа банк България подобри моите
аналитични способности, лидерски качества, уменията ми
за комуникация. 22 години стаж имам в банковата система
на различни позиции. В момента работя като консултант.
Общият ми трудов стаж е над 25 години.

Контакти:
ул. Циклама 2, Бусманци
София 1520, България

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Тел. (мобилен) +359 876 415 004,
e-mail: rzaprianov@gmail.com
Web: http://zapryanov.tk

Лични данни:
Семейно положение: Женен
Националност: Българин
Месторождение: София, България
Дата на раждане: 24 Юни 1970

Компютърни умения

Универсална Консултантаска Компания
2016- до сега Собственик
* Управлявам дейността на компанията. Консултации за
клиенти (основно фирми и банки).

Алфа банк България
2005- 2013 Началник отдел Ликвидност и пазари

DOS, Linux, Windows, Office, малко
PHP, MySQL, HTML, CMS. Опит с
много приложения. Работя на
компютър от 1984 година, а
нивото ми на компетентност е поскоро на администрато, отколкото
на потребител.

Други умения (проекти)
Участвах в международен проект
за внедряване на банков софтуер
FLEXCUBE - като параметризатор
за модулите (Core Banking, FX and
MM). Проекта беше за 1 година и 4
месеца, 6 държави, 160 души. Бях
също и "собственик на проект" за
България за централизиране на
дейността на Трежъри за цялата
Алфа група. Участвах в
изграждането на "Финансов
посредник" и "Звено за търговия
на ценни книжа" в банката.

* Управление на 3.2 милиарда лева активи (EUR 1.75 млрд)
* Управление на ликвидността на цялата банка включително
120 клона, финансовата им стабилност и др., Председател на
"Комитета за управление на активите и пасивите" (ALCO),
подпис А (най-високото ниво), на директно подчинение на
Управителя (12 години);
* Изготвяне на бюджети, анализи, стратегии, прогнози,
управление на Дилинг офиса, МЗР, ВСР, сметките на банката
в БНБ и чужбина, изготвяне на правила и процедури;
* Директно отговорен за 10 души.

2000-2005 Главен дилър
* Организиране и упрваление на процесите в Дилинг офиса
на банакта;

1997-2000 Dealer FX and MM
Отговорен за покупко - продажби на “foreign exchange” и
сделки на паричен пазар “money market” и с клиенти;

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/zapryanov/

Други умения

Банка за земеделски кредит

Шофьорска книжка категория В от
1988.

1996-1997

Езици
Английски - отличен, Руски - добър

Препоръки
Препоръки ще предоставя при
поискване в зависимост от нуждата.
Препоръки има в моя профи в
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/zapryanov/

Завършени проекти
http://skylog.bg - Страница на
логистична компания (PHP, HTML,
DB)
http://tradesignals.eu - Trade signals
forex сигнали - web страница (PHP,
HTML, DB)
http://kilianinvest.com - фирмена
сраница (PHP, HTML. DB)
http://kiliantrade.com фирмена
страница (PHP, HTML. DB)
http://iworkinuk.com - страница за
работа в UK - (PHP, HTML. DB)

Главен дилър

* Координиране и управление на дейността на дилинга;
* Изготвяне на комнетари за весник "Пари" за движенията на
пазара и прогнози на дневна база;
* Изготвяне на финансови планове и прогнози;
* Отговорен за 4 души.

1995-1996

Дилър (FX & MM)

* Отговорен за търговия с валута на “foreign exchange” и “money
market” за сметка на банката и с клиенти;
* Търговия за собствена сметка.

1994-1995

Бек офис - Трежъри

* Отговорен за изговяне на позицията на дилинга.

1993-1994

Централа - международни разплащания

* Изпращане на преводи чрез SWIFT.

Банка за земеделски кредит клон "Трайкович”
1991-1993 Счетоводител кредити .
1991-1993 Счетоводител лични сметки (депозити)
1991-1993 Счетоводител разплащателни сметки на фирми
/Като счетоводител съм работил на едно и също място, но на
различни позиции в зависимост от нуждата. Работехме на
ротационен принцип според натоварването/.

ОБРАЗОВАНЕ
1991 - 1995 Университет за Национално и Световно Стопанство / УНСС/ - София, България
Специалност – Финанси /задочно обучение/
Образователна степен – Магистър по Икономика

1987 - 1988 Техникум по съобщенията - София, България
Специалност - Оператор на телеграфна и телефонна техника.

1977 - 1987 105 СОУ - София, България

