Автобиография

Лични данни и информация за контакт
Лични данни
Име Станислав Иванов Чакъров
Дата на раждане 17/5/1967
Информация за контакт
Град Шумен
Област Шумен
Мобилен телефон +359885793442
E-mail chakarof@abv.bg
chakarof@gmail.com
Предпочитан начин за установяване на
Мобилен телефон, e-mail
контакт
Допълнителна информация
Пол

Мъж

Семейно положение Женен
Шофьорска книжка
Да
Военна служба Отслужил
Личен автомобил, който може да се ползва за
работа

Да

Предпочитания и цели
Предпочитан бизнес сектор програмиране
информационни технологии
компютърен дизайн
обучение на персонал
административни и обслужващи дейности
Предпочитано местоположение Шумен, Варна
Предпочитана длъжност програмист, компютърен дизайнер, обучаващ
Предпочитан тип компания Web development, рекламна дейност, web дизайн, обучение
на кадри
Предпочитан тип заетост длъжност на пълно работно време
Минимална очаквана заплата (нето, лв.) 2500
Желана заплата (нето, лв.) По договаряне
Възможност за преместване Да
Цел Развитие в областта на web-програмирането, компютърния
дизайн, системната администрация, обучението на кадри
Професионален опит
Период на наемане Септември 1993 – Септември 1995
Компания Шуменски университет”Еп. Константин Преславски”
Бизнес секторобразование/обучение/библ. дейност
Местоположение Шумен
Длъжност Асистент по информатика и числени методи
Ниво в йерархията Експертен персонал без ръководни функции
Тип заетост Длъжност на пълно работно време
Задължения и отговорности Обучение на студенти

.......................................................... .......................................................................................
Период на наемане Януари 1996 - Юли 1996
Компания ЕТ"Снежанка Петкова-АР"
Бизнес сектор Компютърен дизайн
Местоположение Шумен
Длъжност Дизайнер
Ниво в йерархията Експертен персонал без ръководни функции
Тип заетост Длъжност на непълно работно време
Задължения и отговорности Изработка на рекламни материали
..........................................................
............................................................................................................
Период на наемане Септември 1995 – Юни 2006
Компания Природоматематическа гимназия “Нанчо Попович”-Шумен
със силно изучаване на информатика и информационни
технологии
Бизнес сектор образование/обучение/библ. дейност
Местоположение Шумен
Длъжност Учител по информатика и информационни технологии
Ниво в йерархията Експертен персонал без ръководни функции
Тип заетост Длъжност на пълно работно време
Задължения и отговорности Обучение на ученици и поддръжка на компютърни кабинети

........................................................................ ............................................................................................................
Период на наемане Юни 2006 – Септември 2006
Компания WebGate АД
Бизнес сектор IT
Местоположение София
Длъжност Web developer
Ниво в йерархията Експертен персонал без ръководни функции
Тип заетост Длъжност на пълно работно време
Задължения и отговорности Изработване на web базирани системи на основата на PHP и
MySQL.
........................................................................ ............................................................................................................
Период на наемане Септември 2006 – Февруари 2008
Компания Societe Generale Експресбанк, Централно управление
Бизнес сектор IT
Местоположение Варна
Длъжност Web developer
Ниво в йерархията Експертен персонал без ръководни функции
Тип заетост Длъжност на пълно работно време
Задължения и отговорности Поддръжка на интернет сайта на банката и разработване на web
базирани системи на основата на PHP и Microsoft SQL.
........................................................................ ............................................................................................................
Период на наемане Февруари 2008 – До сега
Компания Unicorn Systems Ltd.
Бизнес сектор IT
Местоположение Варна
Длъжност
Production manager (началник отдел „Експлоатация”)
Ниво в йерархията Средно управленско ниво CSO (специалист по кибер сигурност)
Тип заетост Длъжност на пълно работно време
Задължения и отговорности Разработка и поддръжка на web базирани системи за смарт
карти, разработени на основата на Java EE, ползващи MS SQL
DB.
Образование
ВУЗ
ВУЗ Шуменски университет”Еп. Константин Преславски”
Период на обучение Септември 1987 - Септември 1992
Степен Магистър
Специалност Математика и информатика
Дипломна работа "Числени методи за изчисляване на собствени стойности и
собствени вектори на комплексни хамилтънови матрици"

Основни изучавани дисциплини математика, информатика
Допълнително обучение
Учебно заведение Eurotype-София
Период на обучение Декември 1996 - Декември 1996
Специалност Adobe Photoshop, QuarkXPress
Допълнителни умения, знания и постижения
Езици Английски – работно ниво
Руски - много добро владеене
Компютърни умения
Computer graphics (Corel, PhotoShop) - опит: 21 години
HTML - опит: 18 години
Java 2 - опит: 18 години
JavaScript - опит: 18 години
MacOS - опит: 20 години
MS-DOS - опит: 25 години
OCR programs (Recognita Fine Reader) - опит: 16 години
Pascal - опит: 25 години
PHP 4/5 - опит: 18 години
MySQL – опит: 18 години
CSS – опит: 16 година
Presentation programs (PowerPoint) - опит: 20 години
Spread sheet programs (Excel, Claris) - опит: 20 години
Web page design programs - опит: 18 години
Word processing - опит: 20 години
Други Програмиране на Borland Pascal, Java 2, JavaScript,
HTML, PHP 4/5, MySQL, Smarty Templates, CSS.
Постижения Публикация на тема "Числени методи за изчисляване на
собствени стойности и вектори на комплексни
хамилтънови матрици"
Разработване и внедряване на компютърна информационна
система в училище.
Разработване и внедряване на компютърна библиотека.
http://www.pmglib.bgfree.com (в момента неактивна)
Първо място на областната олимпиада по информационни
технологии през 2004г. като ръководител на отбор с проект
за “Online аукцион”.
Рекламна страница на парти агенция “Лъки”:

http://partyagency.hit.bg
Интернет сайт за малки безплатни обяви:

http://www.malkite.info
Проект за представяне на гр.Шумен в Интернет:

http://shumenedu.hit.bg
Web базирана система за online търговия “Bon Apetit”
http://www. bonapetit.devbear.info . Използвани технологии
и езици: ADODB, Smarty, PHP 5, MySQL 4, DHTML (CSS 2,
JavaScript).
Web базирана система за online търговия “Elenko Computers”
http://www.computers.devbear.info . Използвани
технологии и езици: ADODB, Smarty, PHP 5, MySQL 4, DHTML
(CSS 2, JavaScript), CSV.
Web базирана система за продажби на недвижими имоти
http://www.beker.devbear.info . Използвани технологии и
езици: ADODB, Smarty, PHP 5, MySQL 4, DHTML (CSS 2,
JavaScript), CSV.
Web базирана система за предварителна регистрация за
smart карти http://www.ccrs.devbear.info и
http://www.ccrs.devbear.info/manager account:stas/Stas67.
Използвани технологии: PHP 5.2.2, MySQL 5, ADODB, DHTML,
Smarty.
Лична страница на художника Иван Чакъров
http://www.ivan.devbear.info .
Лична страница на скулптура Николай Девлетлиев

http://www.kolio.devbear.info .
Подготвителна страница на фитнес зала Flex-Шумен
http://www.flex.bg .
Лична страница на екстрасенската Адара (Дарина
Джебарова) http://www.adara-bg.eu .
Внедряване и управление на IBM MQ WebSphere Server.
Системите от домейни devbear.info и malkite.info са хостнати
на личния ми WEB сървър.
За повече информация посетете моята страница на
адрес http://www.devbear.info

Умения във връзка със сегашната ми работа, като отговорник по кибер сигурност:
1. Внедряване и поддръжка на IBM MQ WebSphere Server във връзка с банкови разплащания.
2. Внедряване и поддръжка на AlienVault OSSIM Servers за мониторинг и предотвратяване на хакерски атаки.
3. Внедряване и експлоатация на стрес тест програма WAPT.
4. Тестове за откриване на уязвимости на сървърно и приложно ниво с използване на Retina, Kali Linux.
5. Внедряване, поддръжка и експлоатация на ManageEngine ServiceDesk Plus.
6. Внедряване, поддръжка и експлоатация на Jira.
7. Внедряване, поддръжка и експлоатация на LogicalDOC Document Management System.
8. Внедряване и поддръжка на стандарти PCI DSS и ISO27001:2013.
9. Тренинг курсове и сертификация за вътрешен одитор от Lloyds Register.

