
Haqqımda

Təcrübə Bacarığı

22 Aprel 2000 tarixində Sabirabad rayonunda
anadan olmuşam. 4 illik satiş, 2 il idarəçilik
sahəsində təcrübəm var. Məsuliyyətli,
düzgünlük, dəqiqlik və etibarlılıq kimi müsbət
göstəricilərə sahibəm. Özümü inkişaf, bilik və
bacarıqlarımı artırmağımı çox sevirəm. Biznes
və özünü imkişaf kitablarını oxumağı, audio
kitablar və podcast`ları dinləməyi sevirəm.
İdmanıma, qidama və yuxuma diqqət edirəm.

+994 77 300 55 01

israfilzade.ayyet@gmail.com

Ayyat İsrafilzada

Bakı şəh, Yasamal ray, Əsəd
Əhmədov 3/8

Kollektivlə işləmə bacarığı
Marketing
Microsoft Office proqramları
İdarəetmə və analiz
Məsuliyyətli, Diqqətli, Ünsiyyətcil

Təhsil

İş təcrübəm

2006 - 2017

"CIB Biznes" MMC - Biznesin inkişafı
üzrə mütəxəssis

2021 - davam edir

M.Ə.Sabir adına 1sayılı tam
orta məktəb

Noyabr 2021- Mart 2022

Şirkət tərəfindən müəyənləşdirilmiş, satış
hədəfərinin icra olunması.
Satış üçün müəyyənləşdirilmiş yerlərə
gedərək müştərilər ilə birbaşa əlaqələrin
yaradılması və əməkdaşlığa cəlb edilməsi.
Yeni məhsulların hazırlanması və ya mövcud
məhsulların yenilənməsi prosesində
müştərilərin təklif və iradları ilə bağlı ətraflı
anlaşılmaların və təkliflərin verilməsi.
Hər iş raporunun sonunda gündəlik fəaliyyət
hakqında dolğun hesabıt verilməsi.

NARSOFT Academy
Proqramlaşdırma kursu 

A y y ə t
İ s r ə f i l z a d ə
Mütəxəssis

ayyatisrafilzada

PHP
 MYSQL
  LARAVEL
   JAVASCRİPT
    JQuery
     DATASCİENCE APİ/JSON

"TAC" MMC - Ekspeditor and
merçendayzer
İyul 2021- Noyabr 2021

Satış hədəflərinin vaxtlı vaxtında icra
olunması.
 Müştəri borclarının vaxtlı vaxtında yığılması
və həmin gün kassaya təhvil verilməsi.
Öz rutu üzərində yeni müştərilərin tapılması
və onlara məhsulların təklif edilməsi.



KOB İnkişaf mərkəzi

DIGITAL MARKETING (SEO)
 WORDPRESS
  BOOTSTRAP (HTML+CSS)
   SERVER/HOSTING/DOMAIN/SSL

AVTO SERVİS - Aparıcı mütəxəssis
Aprel 2019- İyul 2021

Müştərilərə məhsulun keyfiyyəti, tərkibi və
digər fərqləndirici xüsusiyyətləri barədə
məlumat verilməsi.
 Müştərilərlə sıx əlaqədə olmaq, onların
ehtiyac və tələblərini analiz etmək.
Çilingər
Kəmərin, mühərrik yağının, əyləc astarının,
yanacaq filterin və nasosun, avtomat və
mexanika sürət qutusunun yağının
dəyişdirilməsi.
Anbara daxil olan malların qeydiyyatının
aparılması və müvafiq qaydada saxlanması.
Müştərilərdən nəğd ödənişləri qəbul
etmək və nəğdsiz ödənişləri pos-terminal
vasitəsilə həyata keçirmək

Sertifkatlar

Bakı KOB İnkişaf Mərkəzi
tərəfindən
Kiçik bizneslərdə maliyyənin
idarə edilməsinin əsas prinsipləri

Bakı KOB İnkişaf Mərkəzi
tərəfindən
Biznesə dəstək üçün praktiki
bank alətləri

Aprel 2022

Aprel 2022

KOB İnkişaf mərkəzi
BREND HOUSE - Satış təmsilçisi
Sentyabr 2018- Mart 2019

Müştərilərə məhsulun keyfiyyəti, tərkibi
və digər fərqləndirici xüsusiyyətləri
barədə məlumat verilməsi.
 Müştərilərlə sıx əlaqədə olmaq, onların
ehtiyac və tələblərini analiz etmək.
Müştərilərə yüksək səviyyədə xidmət
göstərmək
Müştərilərə malların çeşidləri ilə bağlı
müxtəlif uyğun variantlar təklif etmək
Vitrinlərin doldurulması və nəzarəti,
satışın həyata keçirilməsi
Birbaşa rəhbərin tapşırıqları əsasında
funksiyaların icra edilməsi


