Curriculum Vitae
Основни подаци:
Име и презиме: Младен Ђаковић
Датум рођења: 26. фебруар 1980.
Адреса: Надежде и Растка Петровић 10
Место: Аранђеловац
Националност: српска
Брачно стање: ожењен
Војна обавеза: регулисана
Мобилни тел: +381641414440
Е-mail адреса: mladen.djakovic@yahoo.com
dmg.designstudio@gmail.com
Web адреса: www.dmgstudio.ag.rs

Образовање:
02/2012 – 04/2012 похађао курс за обуку за рад у софтверу Autodesk Revit Architecture на Институту
„Винча“ у Београду и стекао међународно признати сертификат.
09/2010 – 09/2011 извршио преквалификацију на Средњу грађевинску школу и стекао звање
Извођач основних грађевинских радова.
Од 10/2008. студент Факултета за информатику и менаџмент Универзитета Сингидунум у Београду.
10/2010 – 12/2010. похађао напредни ниво курса за рад у софтверу 3D StudioMax y школи рачунара
Systempro у Београду и тиме оспособљен за израду реалних рендера у VRay апликацији.
05/2009 – 07/2009. похађао курс италијанског језика на почетном нивоу у Центру за културу и
образовање у Аранђеловцу и стекао сертификат о основном познавању италијанског језика.
01/2008 – 03/2008. похађао курс за обуку за рад у софтверу 3D StudioMax у школи компјутера и
рачунара Softline у Београду и стекао међународно признат сертификат.
01/2006 – 06/2006. похађао курсеве AutoCad 2D Drafting и 3D Modeling у школи компјутера и
рачунара Softline у Београду и стекао међународно признате сертификате издате од стране
AutoDesk-а.
11/2005 – 01/2006. похађао курс енглеског језика на нивоу средњи 2 (А1 + CEF) у Центру за наставу
страних језика Задужбине Илије Коларца у Београду и стекао уверење о знању енглеског језика.
10/1999 – 08/2002. студент Грађевинског факултета Универзитета у Београду.
09/1995 – 06/1999. редован ученик гимназије „Милош Савковић“ у Аранђеловцу.

Радно искуство:
02/2013 – 08/2014 – запослен у грађевинској фирми СПИР Хидротерминг у Аранђеловцу. Задужен
за израду рачуна, пројеката, 3D модела и спецификације материјала.
02/2011 – 02/2013 запослен у фирми Fero-mont design d.o.o. у Аранђеловцу. Задужен за
пројектовање и 3d моделовање капија, ограда и ентеријера од кованог гвожђа, надзор при монтажи
истих као и узимање детаљних мера на терену пре израде пројекта,
09/2009 – 10/2010. – хонорарно запослен у приватној компанији Pavstone d.o.o. у Аранђеловцу.
Задужен за израду пројеката уређења ентеријера и екстеријера.
07/2008.-12/2010. – запослен у грађевинској фирми СЗГР Хидротерминг у Аранђеловцу. Задужен за
израду рачуна, понуда и пројеката као и вођење надзора на градилишту.

Рад на рачунару:
MSOffice – основни ниво знања
Autodesk AutoCAD – напредни ниво знања
Autodesk 3D StudioMax – напредни ниво знања +“ VRay“ реално рендеровањe
Adobe пакет – основни ниво знања
Autodesk Revit Architecture – основни ниво знања

Језици:
Енглески језик – напредни ниво знања
Италијански језик – основни ниво знања

Остале способности и вештине:
Социјалне вештине
Тимски рад, обавештавање, активно слушање и разумевање, комуникативност и елоквентност
Организационе способности
Поштовање рокова
Уметничке вештине
Спорт, цртање, моделовање

Возачке дозволе:
Дозвола „Б“ категорије, активан возач

