
 

 

Ф 7.1-02/01 
РЕЗЮМЕ 

Іванов Іван Іванович 
(прізвище, ім’я, по-батькові) 

 

Місце  
для  

ФОТО 

Начальник випробувальної лабораторії промислової продукції_______________ 
ВАТ «Чернігівське Хімволокно»_________________________________________ 

(місце роботи) 
м. Чернігів, вул. Рокосовського д.12, кв.105_______________________________ 

(адреса проживання) 
29 лютого 1980 року__________________________________________________ 

(дата народження) 
 тел.: 0462 101010, 050 1010101,  e-mail:  zxcvbnm@mail.ru__________________ 

(контактний телефон, e-mail) 
 

МЕТА Здобуття посади штатного (позаштатного) аудитора (технічного експерта) 
в органі з сертифікації систем управління ДП «Чернігівстандартметрологія» 

ЗАГАЛЬНИЙ 
ДОСВІД РОБОТИ 

2003-2004 рік - ВАТ «Чернігівське Хімволокно», м. Чернігів  
Посада: інженер електроавтоматизованих систем; 
2004-2005 рік - ВАТ «Чернігівське Хімволокно», м. Чернігів  
Посада: інженер з метрології служби головного метролога; 
2005-2013 рік - ВАТ «Чернігівське Хімволокно», м. Чернігів 
Посада: начальник випробувальної лабораторії промислової продукції 

ОСВІТА 
(КВАЛІФІКАЦІЯ) 

1998-2002 рік – Чернігівський державний технологічний університет 
Спеціальність: "Електроніка"  
Кваліфікація: бакалавр електроніки 
2002-2003 рік – Чернігівський державний технологічний університет  
Спеціальність: "Електронні системи" 
Кваліфікація: інженер (спеціаліст) електронної техніки 
2004-2005 рік – Чернігівський державний інститут економіки і управління  
Спеціальність: "Якість, стандартизація та сертифікація"  
Кваліфікація: спеціаліст з якості, стандартизації та сертифікації. 

ПРОФЕСІЙНІ 
НАВИЧКИ І ЗНАННЯ 

1. Знання принципів акредитації в Україні та вміння організувати процес проводження 
процедури акредитації у відповідності до вимог ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021, 
ISO/IEC 17025; EN 45011; 
2. Знання нормативної документації систем менеджменту; 
3. Знання побудови промислових виробництв, автотранспортних підприємств і т.д. 

СЕРТИФІКАТИ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ 

1. Посвідчення №18/1 від 11.03.2013 року «Проведення внутрішнього аудиту згідно з 
вимогами ДСТУ ISO/IEC 17021»; 
2. Посвідчення №П-976.5.101 від 02.07.2010 року «Аудит в лабораторіях за ДСТУ 
ISO/IEC 17025:2006»; 
3. Посвідчення №196  від 06.03.2009 року «Кандидат в аудитори з сертифікації 
радіоелектронної продукції» 

АУДИТОРСЬКИЙ 
ДОСВІД За наявності 

ПУБЛІКАЦІЇ За наявності 

ЗНАННЯ МОВ Вільне володіння: українська, російська; 
Базове знання: англійська, німецька. 

НАГОРОДИ 1. Грамота «За багаторічну сумлінну працю» Наказ №298-к від 08.10.2008 р. 
2. Грамота «За багаторічну сумлінну працю» Наказ №258-к від 02.10.2012 р. 

ОСОБИСТІ ЯКОСТІ 
Комунікабельність, спостережливість, дипломатичність, відкритість, етичність, 
різнобічність, наполегливість, самостійність, професійність, моральна мужність, 
організованість, відкритість до поліпшування 

ІНШЕ Сімейне становище: одружений, син 
 
 
 


