
 Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Maria Pi talu ș

Intrarea-Catedrei, nr 17-23, 014162 Bucuresti (România) 

 +40753030003    

 maria.sponte@yahoo.com 

PROFILUL PERSONAL Absolvent de facultate, cu excelente abilităţi organizaţionale şi de comunicare dobândite în 
asistenţă socială

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

04/07/2012–28/02/2014 Marketing department manager
Private Travel Business Srl, Bucuresti (România) 

Coordonarea staff-lui

Cercetari de marketing

Cooperare cu agentii media

03/2015–Prezent Marketing department manager
Bimob EU Srl, Bucuresti (România) 

- realizarea de prezentari de proiecte mobiliare in MicrosoftPowerPoint

-realizare de materiale pentru promovarea ofertelor imobiliare

- participare la targuri de specialitate

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

09/2011–06/2013 Master
Academia de Studii Economice Bucuresti, Bucuresti (România) 

Administrarea afacerilor agroalimentare

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română

Alte limbi străine cunoscute ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză B2 B2 C1 C1 B2

franceză B1 B1 A2 A2 A2

spaniolă B1 B1 B2 B2 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 - Capacitatea de a lucra in echipa, fie ca lider, coleg sau fata de superiori

- Initiativa, responsabilitate si capacitate de influentare a persoanelor din organizatie

Competenţe
organizaţionale/manageriale 

- lucru in echipa
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- focalizarea pe rezultate

Competenţe dobândite la locul de
muncă 

- Crearea si comercializarea pachetelor turistice

- capacitatea de adaptare, comunicare, autodezvoltare profesionala

Competenţă digitală AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Utilizator
independent

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator elementar Utilizator elementar

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  

- o buna cunoastere a pachetului Microsoft Office

- competente de monitorizare si imbunatatire a marketingului in mediul online
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