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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
19 Noiembrie 2012 – 28 Decembrie
2012

Asistent relatii publice si comunicare
Orange Romania, Bucuresti (România)
Intampinarea clientilor, indrumarea lor catre birourile specifice, consultanta in rezolvarea
problemelor intampinate, consultanta in achizitionarea de produse de telefonie, promovarea
serviciilor Orange, promovarea pachetelor promotionale

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

1 Octombrie 2010 – prezent

Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si
Tehnologia Informatiei, Bucuresti (România)
Am dobandit cunostinte in domeniile: circuitelor integrate analogice, digitale, circuitelor
electronice fundamentale, metodelor de transmitere a informatiei si medii de transmisiune

Cunostinte in limbaje de programare pentru circuite integrate digitale,
Microcontrolere, Microprocesoare, C++, Java.
Software pentru birotica.
Mai 2010 – Prezent

Marketing Assistant (Voluntariat)
Merita Citit SRL, Bucuresti (România)
Responsabilitati: asigura dezvoltarea brandului in platformele de social media: (Facebook,
Twitter), campanii Google, blog
monitorizeaza actiunile competitorilor principali si pozitionarea brandului in raport cu acestia
propune si implementeaza actiuni/campanii de marketing online , analizeaza rezultatele
actiunilor de marketing.

11 Septembrie 2006 – 11 Iunie
2010

Diploma de Bacalaureat
Colegiul National Mihai Eminescu, Bucuresti (România)
Atestat Limba Engleza: Nivel B2
Atestat Informatica: Utilizator Experimentat
Atestat in lucrul cu baze de date: Oracle
Nivel de programare C: mediu

COMPETENΤE PERSONALE

Prezent

CCNA 1 Exploration - Network Fundamentals
Credis Academy, Bucuresti (România)
Cunostinte dobandite: utilizarea modelelor de protocoale pentru a explica nivelurile de
comunicatie in retelele de date.
proiectarea, calcularea si aplicarea de adrese si masti de retea construirea
unei retele Ethernet simpla folosind routere si switch-uri

folosirea instrumentelor pentru cablare si topologiile de retea pentru a conecta
dispozitivele utilizarea comenzilor Cisco CLI pentru a efectua configuratii de baza si
verificari pentru routere si switch-uri

analizarea operatiilor si caracteristicile protocoalelor si serviciilor de nivel de transport si network

Alte limbi străine cunoscute

Engleză
Germană
Franceză
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Discurs oral

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator
experimentat Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

Competenţe informatice

Mi-am dezvoltat competentele de comunicare in cadrul workshop-urile la care am
participat petru Merita Citit, dar si in cadrul internship-ului Orange First Step.

Cunostinte avansate in suita programelor Office
Cunostinte medii baze de date (Oracle)
Conostinte medii in limbajele de programare: Java, C++

