Mneşciuc Florin

Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Mneşciuc Florin
Str Principală, nr 39, Com Moldoviţa, Jud Suceava
021 2642630

0742 883 352

Florin.mnesciuc@sindicatulupa.ro

| Data naşterii 04/02/1984 | Naţionalitatea Română

Sexul M
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
17.09.2007 - Prezent

Referent de specialitate financiar contabilitate
Unicredit Business Integrated Solutions
▪ Procesarea ordinelor de plată în lei şi a instrumentelor de debit;
▪ Oferirea de asistenţă clientului Unicredit Tiriac Bank, telefonic şi prin intermendiul mail-ului;

14.10.2014 - Prezent

Preşedinte Filiala Iaşi
Sindicatul U.P.A. România







Participarea la negocierea Contractului Colectiv de Munca în calitate de membru în comisia
de negociere;
Participarea la discuţiile cu reprezentanţii Companiei pe teme variate ce privesc problemele
întampinate de membri de sindicat in relaţiile de muncă;
Gestionarea activităţii sindicale la nivelul filialei;
Organizarea sedinţelor Consiliului de Coordonare al filialei;
Organizarea şi punerea în practica, în paralel cu filiala Bucureşti, a tuturor activităţilor sociale,
culturale şi sportive de la nivelul Sindicatului;
Participarea în calitate de reprezentant al Sindicatului U.P.A Romania şi al Federaţiei
Sindicatelor din Asigurări şi Bănci la diverse evenimente şi proiecte la nivel naţional şi
internaţional;

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2002 – 2006

Economist
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

2014

Specialist în Securitate şi Sănătate în Muncă
Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi

COMPETENΤE PERSONALE
Limba maternă

Română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNŢELEGERE

VORBIRE

Ascultare

Citire

Participare
conversaţie

Engleză

C1

C1

B2

B1

C1

Italiană

B2

C1

B1

B1

B1
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SCRIERE

la

Discurs oral
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Competenţe de comunicare

Mneşciuc Florin

Competente de comunicare de nivel avansat în scris și verbal dobândite prin implicarea în activitatea
sindicală. Abordarea în scris și verbal a unor teme de discuții complexe și oferirea de suport
nemijlocit membrilor de sindicat prin oferirea de răspuns la întrebările acestora.
Capacitatea de a empatiza cu sentimentele și nevoile membrilor de sindicat de-a lungul timpului în
cadrul discuțiilor avute cu aceștia pe teme personale și profesionale delicate.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Capacitatea de organizare a propriei munci prin prioritizarea sarcinilor in funcţie de
importanţa şi urgenţa cu care trebuie tratate, pentru a atinge nivele de eficientă și eficacitate
cât mai înalte;
Capacitatea de a coordona lucrarile unui grup de lucru, dezvoltată prin implicarea în
activitatea sindicală;
Capacitatea de a organiza întâlniri și ședințe în vederea efectuării diverselor comunicate sau
brainstorming cu scopul de a culege idei sau opinii;

Alte competenţe:

▪ Mecanică;
▪ Electricitate;
▪ Tâmplărie;
▪ Instalaţii;

Permis de conducere:

A, B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Afilieri

▪ Sindicatul U.P.A. România
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