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İdeya müəllifi, təsisçi – ShekiTour (shekitour.com)
İdeya müəllifi, təsisçi - BiletTap (bilettap.com)

Təhsil
09.2020 - 02.2021

ESSEC Business School
Sustainable development
07.2006 - 07.2011

Azərbaycan Turizm
Və Menecment Universiteti
Turizm və menecment

İş təcrübəsi

22,03,1989

Bacarıqlar
Menecment və idarəçilik
İş planlarının koordinasiyalı
həlli
Müsbət ünsiyyət bacarıqları
Planlaşdırma
Ofis proqramlarının
istifadəsi
Rəqəmsal marketinq
alətlərindən istifadə
Veb proqramlaşdırma (cms
və statik veb saytlar üçün)

03.2018 – Davam edir

İdeya müəllifi, təsisçi
ShekiTour startup biznes – shekitour.com
• İdeya müəllifi, təsisçi
• Əməliyyatların icrası, bazada imkanların təhlili
• Onlayn biznes fəaliyyəti üçün araşdırma, nəticələrin uyğunluğunun
tətbiq edilməsi

Təlim, kurs və seminarlar
ESSEC business School (2020)

07.2020 – 12.2020

Dövlət Məşğulluq Agentliyi – Şəki ərazi
məşğulluq idarəsi
Təlimçi, turanimator ixtisası üzrə
• Qrup müdavimləri üçün turizm sahəsinin Şəki destinasiyası üzrə
məlumatlandırılması.
• Qrup istehsalat təlim ustası.
• Real təcrübələr üzrə paylaşımlar.

ASAN, E-Gov, Rəqəmsal Jurnalistika (2020)
AZEXPORT – Onlayn ticarətin təşkli (2020)
Digital Marketing Course – Udemy –
Coursera (2019)
İnnoland – Startup quruculuğu
inkubasiya proqramı – 2018
İ2B – İdeyadan Biznesə - 2017 (respublika üzrə 4 cü
yer)

02.2015 – 02.2016

Şəki Park kompleksi
Biznes idarəçiliyi (otel və restoran)
• Mehmanxana qeydiyyat sənəd və proqram təminatını hazırlanması,
təsdiqlənməsi, personal üçün təlimlərin keçirilməsi, restoran
sistemi üçün proqram təminatı, davranış qaydalarını tədrisi (RKeeper proqram təminatı üçün)

05.2016 – 07.2016

"NARIN QALA" MMC
Otel inzibatçısı
• Otel sisteminin qurulması, satış prosesinin təşkli.

Biznesin təşkili və idarəetməsi – Atorpatena MMC –
daxili təlim kursu – 2015

TİKA – Türk iş adamları dərnəyi – Menecment - 2012
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi – Fidelio və Opera otel proqram təminatı 2011

İş təcrübəsi

Xarici dil bilikəri
İngilis dili
Yazma –əls
oxuma - əla
Danışıq –
sərbəst

03.2014 – 01.2016

Atropatena MMC
Ticarət nümayəndəsi

Ərəb dili
Yazma - əla
Oxuma - əla
Danışıq - kafi

• Şirkət məhsullarının ticarət müəssisələrində satışa hazırlanması
• Reklam, dizayn işlərinin nəzarət olunması
• Ərazi üzrə ticarət brendinin təşviq olunması
01.2012 – 01.2013

Veysəloğlu MMC
Ticarət nümayəndəsi
• Şirkət məhsullarının ticarət müəssisələrində satışa hazırlanması
• Reklam, dizayn işlərinin nəzarət olunması
• Ərazi üzrə ticarət brendinin təşviq olunması

Maraqlar
Mütaliə
Səyahət

01.2009 – 01.2010

FM MMC
Otel meneceri
• Butik otel meneceri
• Butik otel sisteminin təşkli

02.2007 – 12.2008

Şəki Olimpik
Xidmət işçisi
• Restoran və kottec
• Xörəkpaylayan
• Qeydiyyatçı
04.2006 – 01,2007

Azərpoçt MMC – Şəki filialı
Əməliyyatçı
Poçt əməliyyatları

Bloqqer
Content creator

