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ОПИСАНИЕ 

  
Динамичен, опитен и проактивен мениджър търси CEO или друга висша мениджърска позиция – временна 
или постоянна, за предпочитане в компания, ориентирана към растеж 
 

РЕЗЮМЕ НА КВАЛИФИКАЦИИТЕ  

 

 Решителен, мотивиращ, креативен, стратегически, иновативен, енергичен, ориентиран към консенсус 
и с широк опит.  

 Умения за изграждане и мотивиране на силни управленски екипи, растеж на компаниите, 
увеличаване на приходите и печалбите. 

 Креативност в изработването на стратегия, решения и възможности за развитие на бизнеса. 

 Значим опит със задълбочени познания за бизнес практиките. Може бързо да събере необходимата 
информация, да стигне до същността на въпроса и да приложи решение. 

 Способности за вземане на решения с практическа и реалистична перспектива. 

 Способност за ефективно предаване на знания между бизнес модели и категории. Обширен опит в 
управлението на публични и частни компании, връзки с клиентите, насърчаване на благоприятна и 
мотивираща работна среда, адаптиране на стари или въвеждане на нови техники, както и 
преустройство на бизнеса. 

 Готовност за вземане на бързи и трудни решения. Ориентираност към създаване на дългосрочна 
стойност на предприятието.  
 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 

 
4/2000 ~ досега:  Santa Barbara Consulting Group, LLC, CEO  
 
1/1999 ~ 11/1999: MessageMedia, Inc. Изпълнителен директор 
 
 1/1996 ~ 1/1997: Consulting.com, Inc., Санта Барбара, Калифорния, Вицепрезидент по продажбите и 
маркетинга  
 
1982 ~ 1994: Century Marketing, Лос Анжелис, Вицепрезидент по продажбите и маркетинга 
 
1976 ~ 1982: The David Jamison Carlyle Corporation, Лос Анжелис, Мениджър бизнес развитие  
 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 
1962~ 1965: Университет на калифорния, Магистър по маркетинг 1968 UCLA, MBA, женена, с две деца  
 

ДРУГИ 

 

 Член на управителните бордове на шест корпорации, включително три публични компании. Член на 
управителните бордове на четиринайсет неправителствени организации.  

 Мария в момента е в три Управителни съвета..  

 Ангажирана в Предприемаческия Фонд на Северен Тексас.  

 Оценител и ментор в Държавния фонд за развитие на Северен Тексас. 
 

ИНТЕРЕСИ 

 

 Доброволец в хор на деца от социално затруднени семейства  

 Трекинг и ски 
 

 


