
Теньо Димов Арабаджиев
Email: tarabadzhiev@gmail.com

Телефон: +359884209914

Лична информация

Име: Теньо

Презиме: Димов

Фамилия: Арабаджиев

Пол: Мъж

Дата на раждане: 16.12.1984

Националност: България

В момента живея в: Стара Загора/България 

Професионален опит

Период: Май 2016 - до момента

Длъжност: Финансов Директор

Фирма/Организация: ЮМТ ЕООД

Бизнес сектор: Производство

Населено място: Казанлък

Размер на компанията: 20 - 50

Допълнителна 
информация:

- организация на финансово-счетоводна дейност
- въвеждане на модул "склад", "продажби" и "счетоводство" на ERP система 
Ажур-L
- разработване и изготвяне на ежемесечни прогнози на парични потоци
- изготвяне на бюджети и прогнози
- основен контакт за банки и застрахователи
- актуализиране на методологията за изчисление на себестойност за различни 
групи клиенти
- разработване на бонус система за оценка на постигнати резултати за различни 
отдели

Период: Декември 2011 - до момента

Длъжност: Финансов Мениджър

Фирма/Организация: Ветроком ЕООД

Бизнес сектор: Енергетика и ютилитис

Населено място: Крън

Размер на компанията: до 5

Допълнителна 
информация:

Ветроком ЕООД е собственик на втория по големина вятърен парк в България с 
инсталирана мощност 72.5 MW. Годишен оборот за 2016: 24м лева. Ветроком 
ЕООД е собственост на Alpiq Holding, Швейцария. 
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Основни отговорности:
- изготвяне на месечни отчети и въвеждането им в система за консолидиране 
- контролиране на оперативни и капиталови разходи
- изготвяне на бюджети и междинни прогнози
- изготвяне на финансови анализи на бъдещи инвестиции
- управление и отчитане на паричен поток
- мениджмънт на счетоводни одити
- изготвяне и проверяване на годишни финансови отчети 

Период: Октомври 2009 - Декември 2011

Длъжност: Асистент мениджър проект

Фирма/Организация: Ветроком ЕООД

Бизнес сектор: Енергетика и ютилитис

Населено място: Казанлък

Размер на компанията: до 5

Допълнителна 
информация:

- финансова подкрепа на мениджър проект 
- изготвяне на месечни отчети за финансовите резултати и въвеждането им в 
система за консолидиране 
- лице за контакт отговорно за счетоводни одити, консултанти и банки
- изготвяне и въвеждане на оперативни процедури

Период: Февруари 2009 - Октомври 2009

Длъжност: Вътрешен одитор

Фирма/Организация: Метро Кеш енд Кери

Бизнес сектор: Друго

Населено място: София

Размер на компанията: над 300

Допълнителна 
информация:

- Провеждане на одити - финансови, човешки ресурси, сигурност или "прием 
стоки" в централата или в един от единадесетте магазина
- Участие в проекти между различни отдели за въвеждане на допълнителен SAP 
модул

Период: Август 2007 - Януари 2009

Длъжност: Асистент одитор

Фирма/Организация: Делойт Одит ООД

Бизнес сектор: Счетоводство/Финанси

Населено място: София

Размер на компанията: 50 - 100

Допълнителна 
информация:

- прилагане на одитни процедури за добиване на увереност, че счетоводната 
отчетност се извършва спрямо междунардните счетоводни стандарти 
- преглед на документация на различни счетоводни позиции от отчета за 
всеобхватния доход и отчета за финансовото състояние на различни клиенти
- лидер на екип при извършването на проверки на малки клиенти

Образование

Период: Септември 2003 - Май 2007

Специалност: Бизнес Администрация; Икономика

Степен/Ниво: Бакалавър

Учебно заведение: Американски Университет в България

Населено място: Благоевград

Период: Септември 1998 - Юни 2003

Специалност: Английски език

Степен/Ниво: Средно Училище
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Учебно заведение: ГПЧЕ "Ромен Ролан"

Населено място: Стара Загора

Описание/основни 
предмети:

втори език: немски

Езици

Майчин Език: Български

Разбиране Говорене Писане

Английски Експерт Експерт Експерт

Немски Начално Начално Начално

Умения

Компютърни умения: MS Office (Excel, Word, Power Point, Outlook)
Cognos Controller
Liquidity planning System
SAP - FI and AA module

Умения: Аналитични и консултантски умения
Работа в екип
Самостоятелност и инициативност
Комуникативност

Управлявал хора: Да (2)

Свидетелство за 
управление на МПС:

Да

Категории МПС: B 

Допълнителни курсове и Сертификати

Допълнителни курсове: Член на международната асоциацията на дипломираните експерт счетоводители 
(ACCA) 
Обучения по данъчни промени за 2016 и 2017 

Допълнителна информация

Допълнителна 
информация:

- опит в Бизнес консултирането - с три клиента в различни браншове
- от декември 2013 до момента съм съучредител на доброволческа група за 
подкрепа на бежанци и мигранти
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