
 

 

адя Гьошкова-Иванова е родена и 

израснала в град Дупница. Завършва 

средното си образование  в 

Професионалната гимназия по облекло и 

стопанско управление в родния си град. 

Интересът към химията се заражда в 

ученическите години, а мечтите й са 

свързани с работа в лаборатория. Затова 

решава да запише специалност „Химия“ в 

Югозападния университет. През третата 

година от обучението си в университета 

стартира кариерата си като стажант в 

„Балканфарма Дупница“ АД. В четвърти 

курс отново се записва за летен стаж в 

същата компания. Химията е една от 

науките, които се преподават изцяло чрез 

практика. Практическият опит, който Надя 

придобива, допълва теоретичните знания 

от университета, помага й да осмисли 

понятията и явленията, взаимодействията и 

свойствата, доближава я до  реалната 

работна среда и до желаната професия. 

Амбицията и упоритостта й помагат да 

завърши с отличен успех бакалавърската 

степен. Веднага след дипломирането е 

назначена като химик  в отдел ,, Контрол на 

стандартите“ в същата компания. 

           От 2018 г. до 2019 г. работи отново 

по специалността си във „Ветпром“ АД, 

град Радомир. Години по-късно решава да 

запише магистърската програма  

„Компютърни системи и технологии“ в 

Природо-математическия факултет на 

Югозападния университет, защото смята, 

че новите технологии и  задълбочени  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

технически познания са необходими във 

всяка една сфера на живот и гарантират 

добавена стойност към висшето й 

образование.  

През 2019 г. започва работа като 

експерт „Продажби“ във „ФОТ“ ООД, гр. 

София, където работи и в момента. „ФОТ“ е 

водеща компания, специализирана във вноса 

и дистрибуцията на висококачествени 

лабораторни химикали, консумативи, 

апаратура и услуги.  

Надя продължава да се включва 

активно във фирмените обучения, за да 

повишава професионалната си 

квалификация.   

Съветът на Надя към студентите е:  

,,Учете, само това, което ви 

подсказва сърцето! Бъдете упорити, 

интересувайте се от всички новости и 

технологии в областта, в която се 

развивате. Не пропускайте практическите 

упражнения, възможностите за  стаж, 

участията в проекти, специализирани 

курсове и обучения“. 
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