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Образование

Николета Страхилова Видинова
гр. София, кв. Бели брези
(+359) 888 565 116
nikoleta@vidinova.com
http://vidinova.com
Българска
03.10.1988 г.
гр. София
Неомъжена
Категория В

2011-2012 г. – Магистратура Интериорен дизайн (модул Интериор на търговски
обекти) в Европейски институт за дизайн (Istituto Europeo di Design), гр. Барселона.
Диплома: 7,7 / 10
2007-2011г. – Бакалавър Визуални изкуства (модул Графичен дизайн) и майнър
програма Дизайн (модул Пространствен и интериорен дизайн) –
Нов Български Университет, гр. София. Диплома: 5,81 / 6
2002-2007 г. – Средно образование – 31-во СУЧЕМ „Иван Вазов” – гр. София, чуждоезиков
профил – Испански език. Диплома: 5,91 / 6

Професионален профил

Интериорен дизайн:
Концепция
Цялостно интериорно проектиране - план, разрез, конструктивен детайл, инсталации,
пълна техническа документация
3D-моделиране и визуализации
Видове материали и предназначението им
Изчисления за устойчивост и еко-материали
Графичен дизайн:
Подготовка на печатна реклама
Лого и корпоративен дизайн
2D-изкуство и плакат
Параметричен дизайн
HTML и CSS, Wordpress
Продуктов дизайн: Дизайн на уникални предмети; Модули за серийно производство
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Езикови умения

Майчин език

Български

Чужди езици

Английски
Разбиране
Разговор
Писане
Испански
Разбиране
Разговор
Писане
Руски
Разбиране
Разговор
Писане
Френски
Разбиране
Разговор
Писане

Технически умения и
компетенции

MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook
3D Studio Max 2016
Vray 3.0
Photoshop CS6
Illustrator CS5
InDesign CS5
Flash CS5
Dreamweaver CS5
CorelDraw X4
WordPress Websites & Blogging
AutoCAD 2016
HTML, CSS
Rhinoceros 4
Sketchup Pro 2016

Допълнителни умения
и компетенции

Живопис и приложни изкуства *
Опит в живописта с материали
като: молив, въглен, туш и перо,
темпера, акварелни моливи, сухи
пастели, колаж, рисуване върху
текстил, рисуване върху стъкло,
иконография, китайска техника,
плетиво, изработка на уникати

Професионален грим *
Няколкогодишен опит в
професионалния грим за
различни поводи – грим и
работа в екип за фотосесии,
грим за специални случаи, артгрим

* - проектите ми могат да бъдат разгледани на сайтовете http://vidinova.com и http://make-up.vidinova.com
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Лични качества

Допълнителни интереси

Трудов опит*

Огромно желание и мотивация за развитие в сферата на дизайна. Убеденост в това призвание.
Самодисциплина, прецизност при работа и наслада от добрите резултати. Опит в работа с екип
от различни народности. Силна воля и отговорност, заедно с уважение околните и към себе
си. Високо ниво на осъзнатост и опит за разбиране на всички гледни точки. Въображение,
което обича да бъде забавлявано и развивано. Силен стремеж към намиране на решения и
завършване на всичко започнато.
Музика: съвременна рок музика, електронна и експериментална
Четиво: литература от ХХ век, мистика
Други изкуства: класически балет, съвременно изобразително и концептуално изкуство,
фотография, кино
Спортове: колоездене, трекинг, аеробни спортове
Пътуване: Европа

03.2016 - настояще Интериорен и графичен дизайнер - част от групата Pinterior,
гр. София
•

Цялостно интериорно проектиране на жилищни и обществени пространства:
визуализиране, пълно оформление на техническа документация, 			
спецификации, избор продукти, количествени изчисления и др.

•

Цялостна комуникация с клиенти

•

Ръководене на екип по проекти

•

Графичен дизайн и предпечат

•

Участие в конкурси в областта на дизайна

11.2015 - 02.2016 г. Сценичен дизайнер - Конгрес Инженеринг ЕООД, гр. София
•

Пространствено проектиране на сцени за конгреси, конференции, 				
шоу-програми и други официални събития

•

Графичен дизайн и предпечат

03.2015 - 09.2015 Интериорен и графичен дизайнер,
Частна практика в партньорство с HDesign.bg - реализация на проекти, гр. Варна
•

Тясно сътрудничество с екипа по реализацията на интериорни проекти

06.2013 - 02.2015 г. Интериорен и графичен дизайнер - ИНДИЗАЙН ЕООД,
гр. Варна,
• Цялостно интериорно проектиране на жилища, офиси и търговски обекти
• Цялостна комуникация с клиенти
• Авторски надзор на обекти
• Ръководство на процесите по реализация на жилищен интериор
• Графичен дизайн, дигитални графики

*-/стажове и кратки практики са пропуснати/
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