Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Roxana Irinei
Iasi, Romania
0755 163 235
roxanamirela.irinei@unicredit.eu

Sexul F | Data naşterii 16.03.1991 | Naţionalitatea Română
LOCUL DE MUNCA PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ

Preşedinte filiala Iaşi a Sindicatului U.P.A România

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
2016- Prezent

Înlocuitor Reprezentant Sindical
▪ Am participat la şedinţele locale şi extraordinare ale consiliului de coordonare şi la Congresul din
aprilie 2018
▪ Am participat la Seminariile 1 şi 2 ale Youth Academy şi la un curs pe tema organizării sindicale,
susţinut de F.S.A.B
▪ Fac parte din echipa de recrutare şi am lucrat cu echipa de imagine la website, pagina de Facebook
şi la lista de parteneri
2016 – Prezent: Junior System Admin
• Ofer suport tehnic pentru angajatii uneia dintre bancile grupului, prin telefon, mail şi tickete

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2010-2013

Specialist în comunicare
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi
Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice, specializarea Comunicare şi Relaţii Publice

COMPETENΤE PERSONALE
Limba maternă

Română

Alte limbi străine cunoscute

Engleză

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

C1

C1

C1

C1

C1

B2

B2

Certificate of Advanced English, 2010

Germană

B2

B2

B2

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

Scrieţi numele şi prenumele

▪ In parcursul meu profesional, am lucrat mereu in echipe, insa pe sarcini individuale si bine definite.
Asta m-a ajutat sa invat cum sa prioritizez, sa lucrez independent, sa organizez toate sarcinile astfel
incat sa se ajunga la rezultatul dorit.
▪ Lucrez bine in echipe, fiind orientata catre oameni si nevoile lor
▪ Am abilitati de lider pe care le-am exercitat in (mini)proiecte la locurile de munca
▪ Sunt o persoana proactiva si imi place sa ma implic in schimbari pe care le cred necesare, motiv
pentru care am aderat la sindicat si m-am implicat in People Survey
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