
Като мениджър човешки ресурси се е занимавала с всички дейности по 
управление на персонала: подбор и назначаване, обучение и развитие, оценки на 
персонал, управление на различията, трудово-правни аспекти, стратегическо 
планиране и пр.
От 2016 г. Василиа е и Сертифициран медиатор, регистриран в Единния регистър 
на медиаторите към Министерството на Правосъдието и в момента работи като 
медиатор на свободна практика.
НейнНейните интереси в извънсъдебното разрешаване на спорове са в областта на 
човешките ресурси (медиация на работното място), договорните и бизнес 
отношения (бизнес медиация), семейните спорове, споровете в областта на 
интелектуалната собственост.

Убедена е, че бизнеса също може да има човешко лице.
Вярва, че всеки има потенциал в определена област, може да го развие и да бъде 
в баланс и хармония със себе си и света.

ЕЕто какво казва Василиа за себе си:

Срещата си с емоционалната интелигентност, определям като своеобразен 
рестарт в живота ми. Самата аз бях изненадана, какво мога да направя 
прилагайки тези нови знания и умения. Развиването на уменията ми по 
емоционална и социална интелигентност добавя всеки ден стойност във всички 
сфери на живота ми - личен, професионален, социален.
ССега мога да давам и да се себезапазвам, да отстоявам себе си по неагресивен 
начин като в същото време признавам и различната гледна точка.  Мога да 
контролирам собствените си импулси и да влизам в зоните на “високо 
напрежение” с емпатия. Познавам пъстротата на вътрешния си свят и се 
забавлявам да го изследвам и контролирам. Не се страхувам да се срещам със 
страховете и съпротивите си, защото зад тях откривам нова осъзнатост.
ДДа живея осъзнато, да се свързвам автентично с другите и да успявам в 
разнообразна среда е само част от онова, за което ме подготви емоционалната 
интелигентност.

ДДа бъда коуч по емоционална интелигентност за мен е сбъдната мечта. С 
удоволствие и отговорност споделям наученото и съм готова да помагам на тези, 
които искат да знаят как работят емоциите, да опознават и развиват себе си, да 
поддържат удовлетворяващи ги социални взаимоотношения, да живеят осъзнато 
и да се справят с емоционалните затрудненията по ефективен начин.  
ССамата аз не спирам да се развивам, обичам да чета и уча нови неща, спортувам, 
харесвам театъра, модата, фотографията. Обичам пътешествията. Винаги ме 
впечатлява красотата в човешките взаимоотношения и търся начини как те могат 
да бъдат още по- пълноценни и смислени.


