
РЕЗЮМЕ
Єрмолаєв Руслан Генріхович

Домашня адреса: 03187, м. Київ, вул. Чабанівська, 9, кім.303.
 (моб.): (098) 895-53-90, (050) 445-33-24.
e-mail: eyrmolaeyv@mail.ru

Дата й місце народження: 16.05.74 р. н., м. Маріуполь, Донецька область.
Сімейний стан: одружений, донька.
Освіта: вища.
 вересень 2003 р. – лютий 2005 р. – Національна академія державного

управління при Президентові України, факультет денної форми навчання за
напрямком аналіз державної політики, спеціальність “Державне
управління” спеціалізація – аналіз державної політики, кваліфікація магістр
державного управління;

 вересень 1995 р. – червень 2000 р. – Маріупольський гуманітарний інститут
Донецького національного університету, історичний факультет,
спеціальність “Історія”, кваліфікація історик.

Досвід роботи:
 червень 2010 р. – керуючий справами університету «Київський

славістичний Університет».
 квітень 2008 р. – Голова «Спілки молодих науковців Національної академії

державного управління при Президенті України».
 квітень 2008 р. –  ведучий кредитний інспектор банку «Фінанси та Кредит»,

залучення партнерів банку.
 вересень 2007 р. – кредитний інспектор банку «Фінанси та Кредит»,

кредити на авто, іпотечне кредитування, грошові кредити.
 квітень 2005 р. – головний спеціаліст управління зв’язків із ЗМІ та

громадськістю Національної експертної комісії України з питань захисту
суспільної моралі.

 грудень 2000 р. – серпень 2003 р. – головний спеціаліст Служби у справах
неповнолітніх при Жовтневій райадміністрації Маріупольської міської
ради.

Спеціальний професійний досвід:
 менеджер (за угодою) тренінгу-семінару для ІАПС (2010-2011 рр.)
 менеджер (за угодою) тренінгів для ІАПС (2009-2010 рр.)
Особисті якості:
 відмінні управлінські якості;
 комунікабельний, врівноважений, відповідальний, порядний, тактовний;
 уважний, цілеспрямований, впевнений в собі;
 здатний до швидкого накопичення, поновлення і творчого застосування

професійного досвіду;



 готовий до ініціативи; вміння працювати в колективі;
 володіння оперативним (системне та позитивне) мисленням, аналітичні

навички.
Додаткова інформація:
 Маю досвід роботи під час виборчих компаній: 1) Заступник начальника

обласного виборчого штабу, 2) довірена особа кандидата в депутати
місцевої ради, 3) заступник голови виборчої дільниці, 4) спостерігач на
виборній дільниці;

 Маю водійські права категорії “В” та “С”;
 Володіння знаннями комп’ютерної техніки та програмного забезпечення

(програми Word, Internet Explorer та інші).
___________ Р. Г. Єрмолаєв


