
ŽIVOTOPIS 

Curriculum Vitae 

Osobni podaci

 

 Ime i prezime Jelena Marija Bilandžić, rođ. Bavčević 

 Telefon 021/ 330 450

 Mobilni telefon 098/ 946 56 68

 E-mail jmbilandic@gmail.com

 Datum i godina rođenja 

Mjesto rođenja

31.07.1986.  

Etobicoke, Kanada

 Adresa Ratnih žrtava 30, 21312 PODSTRANA

Radno iskustvo 

 OŠ Manuš – Split 

  

• od rujna 2012. do lipnja 2013. god (stručno osposobljavanje) 
• od siječnja 2013. do lipnja 2013. god 
• od rujna 2013. do lipnja 2014.god 
• od rujna 2014. do siječnja 2015.god 
• od siječnja 2016. do lipnja 2016. god 
• od rujna 2016. do lipnja 2017. god 
• od rujna 2017. do lipnja 2018. god 
• od rujna 2018. do lipnja 2019. god 

 
 Školovanje 

Stručni ispit

  

Položen 

Fakultet    Završen Filozofski fakultet u Splitu 2012., smjer učitelj, diplomski rad  
na     temu:  
The educadonal and lieeral values of the tales of Hans 
Christaian Andersen, posdgnud uspjeh: izvrstan (5), 

Srednja škola V. Opća gimnazija„Vladimir Nazor“,Split 

Uspjeh na maturi: izvrstan (5)

 
 Strani jezici

 

 Engleski jezik  (IZVORNI GOVORNIK)

Čitanje Izvrsno (C2)

Pisanje Izvrsno (C2)



Govor Izvrsno (C2)

 
 Znanja i vješdne

 

  Tehničke sposobnosd Računalne sposobnosd: 

 Zadnji put korišteno: Trenutno  
Razina znanja: 5 
Godine iskustva: 15 
Kratak opis: Vrlo dobro znanje Microsol Office paketa, poznavanje 
rada u grafičkim programima PhotoShop i Paint Shop Pro.  

  Vozačke dozvole Vozačka dozvola B kategorije 
Zadnji put korišteno: Trenutno  
Razina znanja: 5 
Godine iskustva: 14

 

 Ukratko Imam 33 godina, diplomirala sam na Filozofskom fakultetu u Splitu, 
učiteljski smjer s pojačanim modulom enleskog jezika. Cilj mi je pronaći 
posao koji će odgovarad mojim željama, sposobnosdma i obrazovanju 
te omogućid napredovanje u karijeri. Komunikadvna sam i kreadvna 
osoba, sposobna sam za dmski rad. Spremna sam na rad u kolekdvnim 
uvjedma. 

 Spremna sam počed s 
radom

odmah

 Preferirana vrsta posla stalni radni odnos, rad na neodređeno vrijeme

 Preferirano radno vrijeme puno radno vrijeme

 Moj idealni posao Kao magistra primarnog obrazovanja  želja mi je, a i cilj, rad u 
obrazovnoj ustanovi, koja će mi omogućid razvijanje dosada stečenih 
znanja, kao i usvajanje novih. To u prvom redu podrazumijeva  rad u 
razredu, spremnost na kreadvno i smisleno podučavanje učenika, 
odgovorno i savjesno prakdciranje usvojenih znanja, te uspješna i 
razumna komunikacija i interakcija s učenicima. U ovom poslu, moram 
naglasid, ne mogu izdvojid svoje prioritete pri radu ili isdcad posebno 
ciljeve i ishode koje želim ostvarid – odgoj i obrazovanje djece je 
najkompleksije područje rada u kojem je, u svakom trenutku, sve i 
svatko prioritet – dme se vodim i s istom mišlju obavljam svoj posao.


