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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Iun 17–Prezent MSC MEA Performance Marketing Team Leader & Focal
IBM, Bucure ti (România) ș

▪ principalul punct de contact iș  management stakeholderi pentru echipa de Performance 
Marketing Middle East & Africa din cadrul Marketing Services Center;

▪ angajarea, integrarea i dezvoltarea noilor resurse de marketing pentru rolul de Events Manager înș
România;

▪ parte din echipa de dezvoltare a unui nou Centru de Marketing din Cairo, precum i angajarea, ș
integrarea i dezvoltarea noilor resurse în rolul de Events Manager;ș

▪ în elegere aprofundată a diferitelor roluri i discipline din marketing în IBM (Campaign Managers, ț ș
Events Managers, Marketing Automation Specialists, Digital Strategists, Analytics Specialists etc.) 
i oferirea de insight-uri strategice pentru îmbunătă irea activită ilor i atingerea obiectivelor de ș ț ț ș

business;

▪ împărtă irea de experien ă func ională în direc ia membrilor echipei, atât din punct de vedere ș ț ț ț
business, cât i resurse;ș

▪ cultivarea unui mediu de lucru deschis, agil, demn de încredere i orientat spre performan ă atât în ș ț
cadrul echipei, cât i în interac iunile cu stakeholderii principali;ș ț

▪ balansarea volumului de muncă i oferirea de suport în rezolvarea provocărilor acolo unde este ș
nevoie.

Iun 18–Prezent Head of IBM Romania Enterprise Design Thinking Chapter
IBM, Bucure ti (România) ș

▪ înfiin area i dezvoltarea IBM Enteprise Design Thinking Chapterț ș  în România, coordonarea unei 
echipe de aproximativ 20 de persoane, precum i a activită ilor i planurilor de workshopuri din ș ț ș
România;

▪ punct de contact la nivel global în cadrul companiei;

▪ membru în echipa centrală a IBM Technical Experts Council din România;

▪ livrarea de rezultate tangibile, încurajarea inova iei, orientării ț  spre clien i, dezvoltării deț  experien e ț
memorabile pentru ace tiaș  i interactivită ii prin intermediul metodologieiș ț  în cadrul diferitelor 
echipe din companie;

▪ coaching i dezvoltarea calită ilor de facilitatori i exper i în metodologia de Enterprise Design ș ț ș ț
Thinking a membrilor Chapterului;

▪ coordonarea strategiei de comunicare de marketing pentru a asigura cre terea vizibilită ii în cadrul ș ț
IBM, precum i infuzarea unui nou mod de lucru în cadrul companiei;ș

▪ încurajarea unei culturi de împărtă irea a experien elorș ț  într-o manieră orizontală i verticală, atât în ș
România, cât i la nivel global.ș

Feb 15–Iun 17 Events Manager, Middle East & Africa
IBM, Bucure ti (România) ș

▪ definirea, execu ia/oferirea de sprijin în execu ia evenimentelor de marketing conform bugetului i aț ț ș
obiectivelor de business;
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▪ dezvoltarea de experien e orientate spre client;ț

▪ colaborarea cu agen iile de marketing, construirea/sprijin în construirea briefurilor de eveniment i ț ș
asigurarea unor livrabile în concordan ă cu a teptările;ț ș

▪ urmărirea proceselor de marketing, precum i a cerin elor de conformitate,ș ț  utilizarea toolurilor 
adecvate;

▪ construirea unui plan integrat de management a răspunsurilor;

▪ monitorizarea, raportarea rezultatelor evenimentelor conform campaniilor din care fac parte i ș
optimizarea în consecin ă;ț

▪ împărtă irea exemplelor de bună practică pentru execu ii ulterioare;ș ț

▪ colaborare cu echipe atât la nivel de MEA, cât i la nivel global pentru planificarea i execu ia ș ș ț
tacticilor;

▪ colaborarea cu echipele de vânzări i digital marketing pentru cre terea performan ei i a vizibilită ii ș ș ț ș ț
tacticilor;

▪ dezvoltarea i livrarea de prezentări în cadrul echipelor de Marketing Management.ș

Sept 11–Feb 15 Specialist Marketing
Medical Express, Bucure ti (România) ș

▪ dezvoltarea i implementarea planului de marketing, precum i a campaniilor incluse în cadrul ș ș
acestuia;

▪ cercetare de pia ă;ț

▪ activită i de segmentare, intire pia ă i dezvoltarea de planuri de ac iune în consecin ă;ț ț ț ș ț ț

▪ punct de legătură cu principalii furnizori interna ionali (Danemarca, Fran a, Spania, Italia) cu privire ț ț
la planificarea i implementarea principalelor activită i de Marketing cu privire la respectivele ș ț
categorii de produse;

▪ dezvoltarea de campanii de reten ie pentru clien i (marketing direct, CRM);ț ț

▪ dezvoltarea unei identită i vizuale a companiei atât în mediul online prin tactici digitale i de social ț ș
media, cât i în mediul offlineș

▪ colaborarea i men inerea legăturilor cu agen iile de publicitate pentru dezvoltarea materialelor de ș ț ț
marketing;

▪ activită i de PR, organizarea de evenimente i participarea companiei la diferite expozi ii i ț ș ț ș
congrese în domeniu;

▪ organizarea de evenimente interne cu angaja ii, team buildings;ț

▪ organizarea de programe de enablement din perspectivă de marketing pentru echipele de vânzări.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Oct 14–Prezent Studii de Doctorat
Academia de Studii Economice, Facultatea de Marketing, Bucure ti (România) ș

Oct 10–Oct 12 Diplomă de Master - Managementul Marketingului
Academia de Studii Economice, Facultatea de Marketing, Bucure ti (România) ș

▪ lucrare de diserta ie evaluată cu nota 10;ț

▪ efă de promo ie în cadrul programului de master;ș ț

▪ certificat de absolvire Nivel 2, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic, nota 10;

▪ certificat de absolvire Nivel 1, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic, nota 10;

▪ student reprezentant al Facultă ii de Marketing în cadrul Consiliului Studen ilor i al Senatului ț ț ș
Studen esc.ț

Oct 07–Oct 10 Diplomă de Licen ăț
Academia de Studii Economice, Facultatea de Marketing, Bucure ti (România) ș
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▪ lucrare de licen ă evaluată cu nota 10;ț

▪ a doua medie generală în clasamentul facultă ii la finalul celor 3 ani de studii;ț

▪ student Erasmus în Fran a,ț  Université de Franche-Comté , Besançon, 2008-2009;

▪ activită i de voluntariat, membru în cadrul departamentului de Marketing al ASER (Asocia ia ț ț
Studen ilor Economi ti din România),ț ș  2007-2008;

▪ participant la a 6-a edi ie a colii de vară a Academiei de Studii Economice,ț ș  “Risk and Security in 
the Global World”, 2010.

Sept 03–Sept 07 Diplomă de Bacalaureat
Colegiul Na ional ”Petru Rare ”, Piatra-Neam  (România) ț ș ț

▪ specializarea Matematică-Informatică;

▪ locul al 4-lea la Olimpiada Na ională de Economie, 2007.ț

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română

Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză C2 C2 C2 C2 C2

Cambridge Certificate in Advanced English, grade B, emis de University of Cambridge 

franceză C2 C2 C2 C2 C2

spaniolă C1 B1 B1 B1 A1

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

Competenţe de comunicare ▪ abilită i de comunicare excelente, dobândite atât ca urmare a perioadelor de studii, activită ilor de ț ț
voluntariat, cât i a experien ei profesionale;ș ț

▪ multiple prezentări organizate i livrate pe diferite subiecte în fa a unor audien e numeroase;ș ț ț

▪ facilitator experimentat în workshopuri, cât i Design Thinking Coach;ș

▪ abilită i pedagogice foarte bine dezvoltate.ț

Competenţe
organizaţionale/manageriale

▪ foarte bune competen e de leadership, rol de team leader;ț

▪ absolventă a programului de Management Development în cadrul IBM;

▪ leader al Chapterului de IBM Enterprise Design Thinking din România i coordonarea unei echipe ș
de peste 20 de persoane.

Competenţe dobândite la locul de
muncă

▪ mentor i coach, responsabil cu angajarea, integrarea i construirea planurilor de educa ie pentru ș ș ț
noi angaja i;ț

▪ Enterprise Design Thinking Coach;

▪ Storytelling Training, 2018;

▪ Emotional Intelligence Training, 2018;

▪ Sales & Marketing Synergy Training, 2017;

▪ Agile Training, 2016;

▪ Presentation Skills Training, 2016;

▪ Giving and Receiving Feedback Training, 2017;

▪ Negotiation Skills Training, 2015;

▪ Excellence in Managing Customer Relationships Training, 2013;
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▪ Performance Management Training, 2012;

▪ Promotion by Satisfying the Customer Needs Training, 2012.

Competen ele digitaleț AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  

ECDL Certificate (European Computer Driving License); Certificate for competencies in Informatics (basic
HTML knowledge) 

Alte competenţe ▪ Marketing 3.0 - Certificat de participare în cadrul seminarului sus inut de Prof. Philip Kotler, pe temaț
Marketing 3.0-Values Driven Marketing, ProfitAbility, ReturnAbility and SustainAbility, 
Bucure ti,ș  2012;

▪ CRM i managementul bazelorș  de date— Certificat în ”Managementul Rela iilor cu Clien ii în ț ț
Întreprinderile Mici i Mijlocii”, Academia de Studii Economice, Bucure ti, 2010;ș ș

▪ Certificat de competen e antreprenoriale în planificarea i organizarea de evenimente, emis de ț ș
Ministerul Muncii, Familiei i Protec iei Sociale i Ministerul Na ional al Educa iei, România, 2013;ș ț ș ț ț

▪ Certificat de competen e pedagogice ca urmare a absolvirii Nivelului 1 i Nivelului 2 în cadrul ț ș
Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic, Academia de Studii Economice din 
Bucure ti;ș

▪ competen e excelente în managementul diferitelor proiecte complexe.ț

Permis de conducere B
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czNNdzSTO3TcaS8naVnd2JHXJ6k1llWml3sfp7Vmry1ZWi2HrcXJbcHZB2VTirK6lPkZd2x0Jbp9
KpStg7E+hNSQxbmAPQc1bskLVs6jS/FmqaeqlbuRk/55yHeMfj0rvtC8XWmqxoksnlXHQq/Gfoe9
eaabZC4kO7lR39at3uiyQKbm1Lh152qay9ok7G3sm43PYC6t0NMavOPC3iu4mY280o3p/A4zuH1r
0KCdLm3WVCCGHbtWqlcwasKxplK1JmmISgmgmmk0gFzRmmZoBoAkBpwqMGnqaAJAadmowacDQBIp
opqmigC+aBQaSqAjurlLOzluZPuRKWI9favFtZ1GTUb+WeU5eVy2M9B2A9q9O8a3PkeH3TODMwQ/
Tqf5V5FMeZHPGTgfhWU3d2NYLS5SuG3OEB4HX60yQBYgo4Ld/QU+FS75PfJpkvMxz0AwKa7EvuQI
uWzjHb6Vp2VvvYKOrfpVKJdze3866PRrfexc9uBUVJWRtRhzSNWxtFgQYFaYA2+oNMRAqjNUNT1E
afbM4G6Qnaijua5leTO6SSVzC8SWb6Xew6vafLhwJFUd+xr0Hw1qC3lurrgLIm/APRu/864WNIGi
L6xMrSzdVLYCj0xWn4DuHt9SksJuGj3Kp/vL1Uj2I5/Gumm+hwVY63PRG60wmnNUbGtTnEJpCaaT
RmgBc0ZpAaXNACg4p4ao6UGgCYHNLUatTgaAJFNFIpooA06BRRVAcf8AEGXbZ2ierM2PoK8yvBth
wDzjn869I+IZxBat0K7sfpXnMq7o1z/dB/X/AOtXPL4jePwkIVUB9do/CqTKXbHQk4rSYDyifU4q
jLldxHYn+eKpMUkOgA3Fh03cV2OjwLFb7nb3ya5CEOqIqIWdjworbEUqojX9z5a/wwqcfnWVRXOi
i+XU6dHScssbBiPQ5rm9XR0ut7glkU7c9vetzQru2NzsQKT0PqPrWzq2iw3kJfbg45IHSso+6zpm
1JWPNrCI7p/7Qtll81flaQAkN7e3/wBauv0y2SN7a4jTa8OFB6ZX0qtHpUFrKWkUZB+83ery3EaD
CEVbqNvQyjRSizsVYPGrg5BGaYxqho139otWQnOw/wA6uuea6ovmVzz5RcZNMaTSZoNJmgQuacDT
M0tADqKSloAcDTwaiBpwNMCVDRTUPJopCNil70lJVgcR8ST/AKJa467myPyrgZPlt3bONoxn3r0P
4gRs9rAw5CjcRj3H+Irz11xYjP3mcc/5+lc8/iOiHwkDA+Ui46Luqo6Fnjj67jlvwrQ2ZbGOAuCf
SqwTDGQgjjC5pJ2HYtWRW3aS4I3bFwg9TVuDR7q58nVA7tKW3srcbVHQCrXh6zFwzMy7gDwMV2iW
pMYUIAo9qyc7PQ6FBNK5zem2cz3/ANplABzngV20MgeLGMgjnNZRiEKkmq2m6l5lxcCRHaNThNpq
b66mrjdaE+qadG8bGRA0bc4xXEXAksJ5PLy8APG48j2rsNY1l0tyixIqY+85wF+tcNd3Mk0tsGO2
J5h8pXBYf3vpkjFOKu9B2djtfC0m5JH5G4Dg10L1z3h9fLZoz16j6f5xXQGuqn8J51X42MJpmaGN
NzTIHZpd1MzRmgCUHNOzUIapA1MQ/NANJ9KBQIkQ/MfpRSJ1NFAG3SUppKsRznjSAS6QXPVQQPc8
H+hrzGcbYogeBkk/gK9j1m3+06TcJ32Ej8q8cvMiVEPbdmuea943pv3QVSy7ehbkn0FZup3axriH
JOMIPVvWrpldo2UE4I5rFnzPfBR91FyMUQWuo5O2x1vgbV40lFndHZKW+Ut0avUURGTtgivnn7bb
2yF/NkF0jMFULjpjBzXpPhPxgb+3SC5kUSYwrE/e/wDr1nUg4vmSNoTUklfU6XVMJG+OmK5+y1Ky
02FhN5jysd21I2br0BIGBx61v3CC5Qq75DDHymobKyNo7FTuVupPU1jzK51R0WpzNzqNq0zT30El
0h+5AFKovHBOeWOfasZILzUdRS7uUZI1xsUjGQOg+nvXpMlokp3FEB9cc1l3tvHArMcfU1fPZaIt
zi9UinYXqWWpW3mttWRXUk9uh/pW/wD2pYyOEjuo3dhkKrZP5CvM9VSbUr2N0do4EYqrLnI5wSfy
rptJhsdPt1EU4MpX5mbO4+2PStYztGx584c0mzpWuYtwXfgnpkEU4OD05rIhbz7oSsMIowobv71o
o2e9L2jF7JE24GjNQO5Q7h07ipA2RVxnzGc4cpIDT1NQg1IDWhBKDThzUQNPU0CJVooWimI3DSUp
pO9WISRd8TKemK8Z1i12am6Dja7D9TXs5+6a8s8XJ9j1a4lI4Ull/ECsqvRmtPqjm72fyEKAAdfr
0rKgUnZIRy3OKR2eWN3Ykls4/r/KrEGHtBjqFOPwqUrIrdmDqsHlXzjs3Ip2j3Jtb1UJ+Rz+RrR1
OBZWikP8QwfrVCGAbpEKkuvzLjrmtE1KNmRrGV0ei6fqFzGi7JnI9Dz/ADrftr6dwNzj8q4jQ7ou
io55A711ETkAEH8q4ZxszvjK6Na4mlEOVkIPtWFcu8jHe7E+pPStIy/uQOSfeqDL5hkb/ZNJA7mX
Y7F1hrSbiO7XdGeyuOo/EY/L3rYWJ7KXZIm5Ox9KzVjd3ieJMyrkqdu4jI5IFdNat/aGmRTSoA+3
Dj0YcZ/HrVbkbDYZI2QFemOMVOqtgleKq+Q0D5j5XupqXzCwxsZT3BpgORt/BZiT1FSo2Dg/T8az
5ry2tb+GBpQs0wyqYPzD1zVudwiFx6bvypxdncmSUlYtA04HFQo++NWHcA09TzXScjJgakWol6VK
hpoCZaKRaKZJuUUUVYhRXnvxGttsKzquScA+5ycV6DXNeNbEXejkgZZW44zUTXul037x44VKwque
mD+YNSWeNoHQEkf40+6Ty/baVBqGA4mkXGP4hWV7o2tZi3aFrWRf40O4e2Kr28H2lVdThjwT6Gro
YNKVI4b9cjBqnpzmDUfJJGGJGCetNPRiaV0aloHEryy/I4IDKTg545APaugt7ggLk5FZJsdl2/mS
rHuTdGxJOf8AZx7nvWhaqJmRURU+XlWbHTqQSea55u5vDTQ0ZpCFBHSiEkqR/e4pqbDHtY444Bp0
QIABGSThQO5rM1SIo4AqozSrGUUsCxIz2wMfWrulMLLV0he4QJdJjyVU4ZsFs59QARj+dQSGNcQz
LIsgDFip5PHC4PH16U+FbJNSsX2TtM8ihGCYXdg7s9sYP5U1uZyd2b80ZjcqfwPrUe0HrWheoFgZ
wjMEUnCjLfgK4xNXfUrpopR5MX8KA9fqa0asStSzqCafPdxXJjaa4tWBVlbCjnjJ7jPNWLpnOmgk
5d2A49+1Q3KxxXVrGoAWVGRiPpkf1qxa4mt4w3JV/wBRSKVi7F8sSr/dGPyqZTzUQAVQO2Kcprog
7o5aisyyp4p6moEapgapEk8Z5NFJEeT9KKZJvUGig1oSFV71EktmRujDFWCQoJJwBVG4cu+PTpUT
dkVBXZ474itfs804A75x+NYwb/SoyP41xn+Vdr41s8F5AvDL1riR0iY9VJH+f1rGD0sdElqPc7dj
A9MEmqGoZS73JkNw6mrMrbGCnoDj9ag1AFvKbuUBz9CR/SrjozOWx2FnImpaJFdkkmE5OFyR2I4+
lW0Z5P8ARkgMSthRzhs+xPbr0rB8FXojuJrNj+7lG9Qex6EfyrvLazWS1eOEpGzMCwKjkg1hOHvW
Rtz+6mZrMiJsMhYMw3hl4B7c9cD8BU0sBiESLHEXUblKnczZ59f/ANVW202a3hnnNtK0iuPIWBt+
R7g9KZp2nPJdObm1uWGzcC3yqrntjPv1HpUckg50ZxuGaNzLCWCoEVsHd6/RjzjNbtvpdtG39oiG
SJnVAkUjZKfh0BPGcf41oW1kI0gNwsTSQrhdqYwfUVPdfMEQ9WOfoBWsKdldkOd3oTH2rD1fRLa8
fz1Hk3A/jQcN9RW2G4X6VBdDjik1oXF6nEXxuLeSzEwGUuFXcpyCD3q7G+x5lBx+8VwT2yKv3MKT
ApIoYE5wfXsaxo54JbkqQxTOxlbqGVsc1mzRGyr/ACDBLMx4JPb1qxGwZFYdGGRUaIBuc454A9BS
2+Bbx46FQRWtN2djKqrq5YQ1MtV0qwnStznJ4up+lFLEOtFAG+aSg0laEDXG5GHqKz2YszIeJE6D
+8vrWkRkYqjcW5kbfG+2VRgHrmsqiNabRzPie2+0aVKccqMg+leV4Klkb+Fga9ju/wDTbO4jK7XR
SHjz3x1+leS6jCLe+ZMYDL/n+VYxetjeS925nXnzKWHOHwD/AJ+tMuTvhhf0ZlP0/wAmnSnfDNjr
94ex/wAimIPNsmHcNkflW5gxmmXRstShcnAV/m+nQ/pXrum3O1txO5D97/GvGZw22OUdejfUV6Z4
VvBdaTExOXVdrDrmsqmjTNKfvJpncxuMDAAHtUjyEECsyynIJiY5xyp9RV9+VBrSLTVzKSadhy/P
OvoOaa533R9FXFPg43MfSooju8x/UmgSHo2YYm/2RRMNyU23O6yQ/UfrTgcg1izoRjzrhyKwNVhS
C4iaJArSyfNj+I5XmuouY/nOBXLeILhLe6sy7AAPnB71mzWJsbmeFgOXcbF9verK7Vtyw6BgF+g4
qjbXSNatIMccBs9DVsIzRImCoAyf8KE7BJKxaiw6hhyDU4qtbqEBUd+asiumD5lc45xs7EsXeiiP
r+FFUSb9JS5pK0JCoZVwwIbaT0qamSIsiFXGRUyV0VF2ZmXdm7O1zb4W4UfMp6MPT6V5R4wt2t9Y
VxGyoyByp/hJr1Wd7vTzvUebCOxGSBXNeKfsurWXmRptlHDj2rlbSdzrinKNjyqNlErr2Y4/D/Jp
tudiyIR939RUk8TQyupHzRnkeoqN2AKv2bhvwrZO5g1ZkTqrF4z/ABdOOldH4GvGjupLYnGOcVz7
ru57r/nNW9GdrbWoJgcBjtYUpq8WhwdpI9ZVCVUofmHKmtC3nE8OP4h1FZVnPuQE9jmrRBtrgSD7
jfe/xrKnKzsa1IXVzRDbYXPtTY/ktSfUVHI+6IAfxGnv8sQUelbnOFmf9BX2Zv5mnocsRTIBttGH
oxp0PL1jLc3WwyVMueK898Ttv1e0KtjKuq8Z4yOa7nVbkRqY4/8AWOOf9lf/AK9cXqrouowLtDSK
jEA9gSOf0qHuawCGZ1WJSSkajbHEpwSfU+9dZp9wJ7dfMYF1ADg44NcvCkhZGQFpHbGNmTjuQP6V
vwLLDEPLsmB/vSqWYn6D/GpRrO1rGmwUOhAxkH8akFZJ1C63ATWwAU8FBjH4E1qW8gljVwMZ9a6K
bVrHDVi07lmIZJ+lFOj6mitTE2qDSZoqxBRRSUwK0EwMsls/315Gf4lqjqPh62u1aSPMUmP4eh/C
rl7aG4UPE/lTqco47H/Cqn9rXFs2y+s3UDrLH8yH39RXNNLZnTBveJ5f4j0GSzumcfMAcEjuK5yW
2KEgjIbBB+nevVPEXkvD9pjdZIWzyD0Pp7VwV3Guzdt2oxwD71nGTi7GsoKSuc+yMqg4+7wR6ilD
mLZMhztbJq9JCNhI5z1U9jVJQLdsMQYm4z6fWtb3RhazPS9FuBPbI4Odyg10UKCa32HrjFcF4QuQ
A9sWy0R4Hqtd5bttaufZnQ9VcZGGSZYn/hPHvVsje/PQUXEHnoHTh15HvVRJ9oIbhhwRW0ZdGc0o
63RdQAxOo7NUMkq2sbyP91Rn6nsKNNcTNOucndn9BWF4h1aNLgWyOCIz82D1b/61RJ9TaC6DZLgu
zzSHLMcmuReX+0PF1yiNuWKJE2r1Y8n+tT3Go3F5cfZrJGkZRlyDgD6mtnw14ZFjI91NiS6mYs8m
c9ew9qlaJ3NL6qxpWOmzMu+5QqFGEw3QVdSK6tFb7M8UsZ52Pu3D8c4/Srq5iXGMr6elU55QvQ4p
JJA5NvUzrxPtCvMqGORT865zj3Fa9ghjs4gSSxXJz781nGTznCEfOx2k+orXUAAAdAK2pLW5z1pb
IsRdT9KKSI/MfpRWxgbVFNzRmtCRxpKTNFACnkVAzM6kAAsOqsOtS5qvdho8Tp1X7w9qzqLS5pTe
tjIv7awuNyXNljP3ihxn/GuX1vTodSmjtreGVI4UxGFC/N68ZzXfsYbmAOUDLjnHUVhalo0FyhMM
wVu3OCK5ZRd7o6oSTVmeS3cT28zQyZDr0b1FVGQvk+vUDuK6fxDpF3GCbhd5X7sg6kehrlkdlcq3
QdDWkHdEzjZlzw/ftZ63CWb5G+Rv6V65ZMskSuDkGvEb4NbypJjAbkMtd7oGuytZoRPG/HKuME/i
P8KicdmghLozv0baeelZupL5bmZBkEfMBVX/AISW2RQLhWjHdgQwqKfXNOmhZkuoyMepqLsqyvqY
qeKl01r8owaQKDH/AMC4B/Cuf061v9cldoWO3d80rE4B7/U1q2XhD+09Skvpwy2bNuRGyrNz3HZc
129tp8NpEscaKqKOFUYAqrroCv1MvQfDNvpEL5keaRzuZm4yfpW2sMIPyMYm/wBnofwowEXg1BI+
OppDFn3xKSTkf3hWbLcbs5H5VK87rkBjj0pIU3tvcDHbjrTjFydkTKSirsfZ2+1hM45/hHpWiDUC
9KmU8V0xioqxyyk5O7JozyaKbH1NFMk2Q2aXNQhqduqxEuaM1HupQaYD6ODweQaTNJmh6gtDIvJH
0iRpFBa3bqP7tYM2u27MzDcoz1xXX31ot7aNGepGK46Xw+yholbcc5IIwfy7/hXFUTi7HoUuWUbv
czr3V4biMpIcj6Vxd/AhdpYex5Fd0tjYmUwyXEaSqPuscH9ap3mhopLKQwPt1rOMrO5pOF1Y87uG
EkLxH13J7VQtr+W1cKHIUHtXoDeGVl5Ecbc85q7ZeErCN98lrGzj+8uf0NbKtFKxzuhJu9zlIX1L
UYgY0UKw+VnY/N7gDtXQaP4X+zTJe3UwknX5lCr8q/TPWujW1hjkCqgHGAMYxiobicW7eWeAwytR
KTavEcVyytI37C7W4h2HAdeGA7+9TOx6Vy8F00EySqM4+8PVe4rcmnDoGRshhkEd6hO6LktR7yED
g1UluO2cn2ppRm60NGF4HXufSmk27ITaSuyNfnbnt1FXI/u1WRVUnAxk5PvViOuqMOVHJOfMywh4
qZagWp1NUQSocMfpRSJ1/CigC+GqQNRRTQDs0ZooqgDdS7qKKYirPeTQXIWNQ4I5UnGPfNZN+93e
v8gjjXuwJJH06UUVxVXqz0aMVZEEESQszSO0srfeZu9RzgM340UVkzTqJFCF5FPPJOOtFFQMqyc3
CpkgsG+YdV4Pze+OuO9V20pJ0VDNKXYbi7NnOOhx0HU8ACiitofCclb40LDZkxMq7WcgBS3Y1ZtL
a6tg0VyE7lQpzj1FFFQjboStII0Zz0AyahRi4PORwQfUEZFFFb0fiMavwj1qZOtFFdLOUsLUq0UV
I0TJ0ooooA//2Q==          true  MSC MEA Performance Marketing Team Leader & Focal <ul><li>principalul punct de contact și management stakeholderi pentru echipa de Performance Marketing Middle East &amp; Africa din cadrul Marketing Services Center;</li><li>angajarea, integrarea și dezvoltarea noilor resurse de marketing pentru rolul de Events Manager în România;</li><li>parte din echipa de dezvoltare a unui nou Centru de Marketing din Cairo, precum și angajarea, integrarea și dezvoltarea noilor resurse în rolul de Events Manager;</li><li>înțelegere aprofundată a diferitelor roluri și discipline din marketing în IBM (Campaign Managers, Events Managers, Marketing Automation Specialists, Digital Strategists, Analytics Specialists etc.) și oferirea de insight-uri strategice pentru îmbunătățirea activităților și atingerea obiectivelor de business;</li><li>împărtășirea de experiență funcțională în direcția membrilor echipei, atât din punct de vedere business, cât și resurse;</li><li>cultivarea unui mediu de lucru deschis, agil, demn de încredere și orientat spre performanță atât în cadrul echipei, cât și în interacțiunile cu stakeholderii principali;</li><li>balansarea volumului de muncă și oferirea de suport în rezolvarea provocărilor acolo unde este nevoie.</li></ul>  IBM    București  RO România    true  Head of IBM Romania Enterprise Design Thinking Chapter <ul><li>înființarea și dezvoltarea IBM Enteprise Design Thinking Chapter în România, coordonarea unei echipe de aproximativ 20 de persoane, precum și a activităților și planurilor de workshopuri din România;</li><li>punct de contact la nivel global în cadrul companiei;</li><li>membru în echipa centrală a IBM Technical Experts Council din România;</li><li>livrarea de rezultate tangibile, încurajarea inovației, orientării  spre clienți, dezvoltării de experiențe memorabile pentru aceștia și interactivității prin intermediul metodologiei în cadrul diferitelor echipe din companie;</li><li>coaching și dezvoltarea calităților de facilitatori și experți în metodologia de Enterprise Design Thinking a membrilor Chapterului;</li><li>coordonarea strategiei de comunicare de marketing pentru a asigura creșterea vizibilității în cadrul IBM, precum și infuzarea unui nou mod de lucru în cadrul companiei;</li><li>încurajarea unei culturi de împărtășirea a experiențelor într-o manieră orizontală și verticală, atât în România, cât și la nivel global.</li></ul>  IBM    București  RO România     false  Events Manager, Middle East & Africa <ul><li>definirea, execuția/oferirea de sprijin în execuția evenimentelor de marketing conform bugetului și a obiectivelor de business;</li><li>dezvoltarea de experiențe orientate spre client;</li><li>colaborarea cu agențiile de marketing, construirea/sprijin în construirea briefurilor de eveniment și asigurarea unor livrabile în concordanță cu așteptările;</li><li>urmărirea proceselor de marketing, precum și a cerințelor de conformitate, utilizarea toolurilor adecvate;</li><li>construirea unui plan integrat de management a răspunsurilor;</li><li>monitorizarea, raportarea rezultatelor evenimentelor conform campaniilor din care fac parte și optimizarea în consecință;</li><li>împărtășirea exemplelor de bună practică pentru execuții ulterioare;</li><li>colaborare cu echipe atât la nivel de MEA, cât și la nivel global pentru planificarea și execuția tacticilor;</li><li>colaborarea cu echipele de vânzări și digital marketing pentru creșterea performanței și a vizibilității tacticilor;</li><li>dezvoltarea și livrarea de prezentări în cadrul echipelor de Marketing Management.</li></ul>  IBM    București  RO România     false  Specialist Marketing <ul><li>dezvoltarea și implementarea planului de marketing, precum și a campaniilor incluse în cadrul acestuia;</li><li>cercetare de piață;</li><li>activități de segmentare, țintire piață și dezvoltarea de planuri de acțiune în consecință;</li><li>punct de legătură cu principalii furnizori internaționali (Danemarca, Franța, Spania, Italia) cu privire la planificarea și implementarea principalelor activități de Marketing cu privire la respectivele categorii de produse;</li><li>dezvoltarea de campanii de retenție pentru clienți (marketing direct, CRM);</li><li>dezvoltarea unei identități vizuale a companiei atât în mediul online prin tactici digitale și de social media, cât și în mediul offline</li><li>colaborarea și menținerea legăturilor cu agențiile de publicitate pentru dezvoltarea materialelor de marketing;</li><li>activități de PR, organizarea de evenimente și participarea companiei la diferite expoziții și congrese în domeniu;</li><li>organizarea de evenimente interne cu angajații, team buildings;</li><li>organizarea de programe de enablement din perspectivă de marketing pentru echipele de vânzări.</li></ul>  Medical Express    București  RO România     true Studii de Doctorat  Academia de Studii Economice, Facultatea de Marketing    București  RO România     false Diplomă de Master - Managementul Marketingului <ul><li>lucrare de disertație evaluată cu nota 10;</li><li>șefă de promoție în cadrul programului de master;</li><li>certificat de absolvire Nivel 2, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic, nota 10;</li><li>certificat de absolvire Nivel 1, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic, nota 10;</li><li>student reprezentant al Facultății de Marketing în cadrul Consiliului Studenților și al Senatului Studențesc.</li></ul>  Academia de Studii Economice, Facultatea de Marketing    București  RO România     false Diplomă de Licență <ul><li>lucrare de licență evaluată cu nota 10;</li><li>a doua medie generală în clasamentul facultății la finalul celor 3 ani de studii;</li><li>student Erasmus în Franța, Université de Franche-Comté , Besançon, 2008-2009;</li><li>activități de voluntariat, membru în cadrul departamentului de Marketing al ASER (Asociația Studenților Economiști din România), 2007-2008;</li><li>participant la a 6-a ediție a școlii de vară a Academiei de Studii Economice, “Risk and Security in the Global World”, 2010.</li></ul>  Academia de Studii Economice, Facultatea de Marketing    București  RO România     false Diplomă de Bacalaureat <ul><li>specializarea Matematică-Informatică;</li><li>locul al 4-lea la Olimpiada Națională de Economie, 2007.</li></ul>  Colegiul Național ”Petru Rareș”    Piatra-Neamț  RO România      ro română    en engleză  C2 C2 C2 C2 C2   Cambridge Certificate in Advanced English, grade B, emis de University of Cambridge   fr franceză  C2 C2 C2 C2 C2   es spaniolă  C1 B1 B1 B1 A1  <ul><li>abilități de comunicare excelente, dobândite atât ca urmare a perioadelor de studii, activităților de voluntariat, cât și a experienței profesionale;</li><li>multiple prezentări organizate și livrate pe diferite subiecte în fața unor audiențe numeroase;</li><li>facilitator experimentat în workshopuri, cât și Design Thinking Coach;</li><li>abilități pedagogice foarte bine dezvoltate.</li></ul>  <ul><li>foarte bune competențe de leadership, rol de team leader;</li><li>absolventă a programului de Management Development în cadrul IBM;</li><li>leader al Chapterului de IBM Enterprise Design Thinking din România și coordonarea unei echipe de peste 20 de persoane.</li></ul>  <ul><li>mentor și coach, responsabil cu angajarea, integrarea și construirea planurilor de educație pentru noi angajați;</li><li>Enterprise Design Thinking Coach;</li><li>Storytelling Training, 2018;</li><li>Emotional Intelligence Training, 2018;</li><li>Sales &amp; Marketing Synergy Training, 2017;</li><li>Agile Training, 2016;</li><li>Presentation Skills Training, 2016;</li><li>Giving and Receiving Feedback Training, 2017;</li><li>Negotiation Skills Training, 2015;</li><li>Excellence in Managing Customer Relationships Training, 2013;</li><li>Performance Management Training, 2012;</li><li>Promotion by Satisfying the Customer Needs Training, 2012.</li></ul>   C C B B B   ECDL Certificate (European Computer Driving License); Certificate for competencies in Informatics (basic HTML knowledge)   B  <ul><li>Marketing 3.0 - Certificat de participare în cadrul seminarului susținut de Prof. Philip Kotler, pe tema Marketing 3.0-Values Driven Marketing, ProfitAbility, ReturnAbility and SustainAbility, București, 2012;</li><li>CRM și managementul bazelor de date— Certificat în ”Managementul Relațiilor cu Clienții în Întreprinderile Mici și Mijlocii”, Academia de Studii Economice, București, 2010;</li><li>Certificat de competențe antreprenoriale în planificarea și organizarea de evenimente, emis de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerul Național al Educației, România, 2013;</li><li>Certificat de competențe pedagogice ca urmare a absolvirii Nivelului 1și Nivelului 2 în cadrul Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic, Academia de Studii Economice din București;</li><li>competențe excelente în managementul diferitelor proiecte complexe.</li></ul> 

