Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Adina Ramona Grosariu
Blv. Sudului, nr. 10, Timișoara (România)
0729078581
grosariur@gmail.com

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
27/8/19–Prezent

Director
Primăria Timișoara, Timișoara (România)
- organizarea, conducerea și coordonarea activitățiilor Serviciului, conform reglementărilor în vigoare.
- protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor, datoriilor, erorii, risipei, etc.
- are calitatea de ordonator terțial de credite și de angajator.
- asigură inventarierea anuală a patrimoniului Serviciului.
- întocmește proiectul de buget cu venituri și cheltuieli în vederea propunerii lui spre aprobare.
- întocmește și propune Primarului, pentru aprobare de către Consiliul Local, propuneri, fundamentate
privind modificarea structurii organizatorice și numărul de personal al serviciului.

2/19–18/8/19

Referent vânzări și marketing
Vivalia Real Estate Development, Timisoara (România)
-implementarea de noi strategii de marketing.
-rapoarte de marketing, studiu de piață în ceea ce privește comportamentul consumatorului.
-preluarea și rezolvarea reclamaților.
-organizarea și urmărirea lucrărilor în vederea soluționări reclamaților.
-urmărirea graficului de lucrări în șantier pentru fiecare lucrare în parte .

9/18–1/19

Inginer de productie
Art Tehnic SLV Srl, Lugoj (România)
-Urmărirea si organizarea fluxului de producție.
-Verificarea standardelor de calitate a produselor.
-Gestiunea materialelor și aprovizionarea continuă cu necesarul de materiale.
-Supervizarea liniei de producție.

1/18–7/18

Manager de formare
Global Language Srl, Timișoara (România)
-Planificarea programei de lucru pentru fiecare curs in parte.
-Organizarea orelor de curs.
-Studierea pieței.
-Evidența contabila .
-Recrutare de personal.
-Promovare și obținere de noi colaboratori.

7/16–12/17

Inginer economist
Vreaucasanoua.ro, Timișoara (România)

19/12/19
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- Obținerea de autorizați și avizări pentru fiecare proiect în parte.
- Evidenta și gestiune contabila.
- Evidenta resurselor umane ( pontaje, fișiere salarizare, etc).
- Intermediere actuali clienți, preluare reclamații.
- Ofertare clienți noi.
- Întocmirea de devize și situații de lucrări.
- Preluarea datelor de la clienți și consilierea lor în legătură cu designul interior.
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
9/12–6/16

Diploma de licenta - Inginer Economist in Industria Constructiilor
Universitatea Politehnică Timișoara, Timișoara (România)
-Cunoștințe dobândite în domeniul contabil,logistic, de marketing și management general și în special
managementul construcțiilor civile .
-întocmire de proiecte pentru fiecare materie în parte.

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Limbile străine

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Engleza

B1

B1

A2

A2

B1

franceză

A2

A2

A2

A2

A2

Discurs oral

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

Competenţe de comunicare

-bune abilități de comunicare dobândite în poziția de manager de formare.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

- bune competențe de organizare dobândite ca manager de formare și responsabila cu organizarea
activităților la nivel de centru de limbi străine.
-bune abilități de lucru în echipă dobândite ca inginer economist în cadrul grupului Vreaucasanoua.ro.

Competenţe dobândite la locul de
muncă

- bun mentor (responsabila cu instruirea si formarea noilor angajați).
- cunoașterea fluxului de producție și organizarea activității la nivel de producție.
- tactici de marketing și vânzări dobândite în cadrul proiectelor Vivalia.

Competențele digitale

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

-Pachetul de programe Microsoft Office.
-AutoCAD -nivel incepator.
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Curs de "Dezvoltarea abilitaților de marketing si vânzări"
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