Автобиография

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Венцислав Славков
1715 София (България)
(+359) 898770680
slavkov@spesima.eu

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
1989–До сега

Основател и Управител
Спесима ООД, София (България)
www.spesima.eu
Вид на дейността или сферата на работа Разработва и внедрява специализирани системи за
автоматизация на производството

1986–1990

Директор
Лаборатория "Прецизна механика" - БАН, София (България)
Организира НИРД и отговаря за кадровото и финансово обезпечаване на лабораторията

1983–1986

Научен сътрудник
Институт по Механика и Биомеханика - БАН, София (България)
Изследване по създаване на нови манипулационни и транспортни системи за роботи във
взривоопасна среда

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
2005–2007

Докторат "Синтез на манипулационни механизми на леярски
дозиращи роботи"
ТУ-София

1981–1982

ВСШР – Защитена дипломна работа по “захващащи”
механизми в роботиката – втора висша степен магистър
Висша Школа по Робототехника, ТУ - София

1978–1981

Инженер-журналист
СУ / ТУ - София

1977–1981

Магистър Двигатели с вътрешно горене
Транспортен Факултет, ТУ - София

ЛИЧНИ УМЕНИЯ
Майчин език

Чужди езици
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Слушане

Четене

Участие в разговор
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A1
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Ниво: A 1, 2 Основно ниво на владеене; B 1, 2 Самостоятелно ниво на владеене; C 1, 2 Свободно ниво на владеене
Обща европейска езикова рамка

Комуникационни умения

- Комуникативност и мениджърски умения, работа в колектив, водене на преговори в страната
и чужбина
-Работа в съвместни международни колективи, съвместни разработки в „on-line” режим

Професионални умения

- Кинематичен и метричен синтез на специализирани манипулационни и транспортни системи
- Автоматизация на задвижващи системи за РV инсталации
- Изграждане на модулни системи за автоматизиран разкрой на листов материал.

Дигитални умения

САМООЦЕНЯВАНЕ

Обработка на
информацията

Комуникация

Създаване на
съдържание

Сигурност

Решаване на
проблеми

Свободно ниво на Свободно ниво на Свободно ниво на Свободно ниво на Основно ниво на
владеене
владеене
владеене
владеене
владеене
Дигитални умения - Mатрицата за самооценка

Свидетелство за управление на
МПС

B

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ
Членства

- 2014 – до момента член на УС на БСК
- 2014 г. –2017 г. Председател на УС на Асоциацията на бизнес клъстерите
- 2009 – 2012 г., 2017-до момента Заместник-председател на УС на Асоциацията на Бизнес
Клъстърите в България – вътрешна координация, иновации и интелектуална собственост,
връзки с научни и обществени организации
- 2009 г. - до момента - Председател на УС на Клъстер Мехатроника и Автоматизация –
обединява 35 малки, средни и големи предприятие, научни и неправителствени организации с
цел развитие на сектора мехатроника, в т.ч. обучение и създаване на експортно ориентирани
изделия с висока добавена стойност
- Член на ЕС по Иновации към Фондация „ПИК”, член на УС на САИ и Българското дружество
по роботика.
- 2015 – 2017 г. член на Съвета за Интелигентен Растеж при МС на Р България
- Работа на обществени начала, участие в експертни комисии; организационни комитети и др.
- Член на УС на Центъра за Върхови Постижения по Мехатроника и Чисти Технологии
- Участие в проекти съвместно с учени от ТУ – София и БАН

Отличия и награди

- Почетна грамота от Руската Академия на науките 1999 г.
- Отличен с награда „Мениджър на 2007 година” в категорията „Иновации” на БСК
- Златен медал и сертификат за Инженер на 2007 г., връчена от ФНТС
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