Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Zsuzsanna-Bíborka Péter
(România)
+40743375600
peter.biborka95@gmail.com
Sexul Feminin | Data naşterii 22 Mai 95 | Naţionalitatea maghiară, română

POZIŢIA

Consilier în Consiliul Facultății

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
30/07/2017–07/08/2017

Help Desk
Festipay, Budapesta (Ungaria)

02/08/2016–06/08/2016

Help Desk
Festipay, Budapesta (Ungaria)

01/03/2016–30/06/2016

Agent de vânzări
Igen, tessék!/Da, poftiți!, Cluj-Napoca (România)
-Relații cu parteneri
-Strângerea opiniilor partenerilor
-Convorbiri telefonice informative

01/09/2015–31/12/2015

Ospătar
Junkyard Pub, Cluj-Napoca (România)

10/10/2015

Reprezentantul studenților în Consiliul Facultății
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca (România)

30/07/2015–02/08/2015

Help Desk
Festipay, Budapesta (Ungaria)

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
02/10/2014–22/07/2017

Diplomă de licență
Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Geografie, Cluj-Napoca (România)

15/09/2010–22/07/2014

Bacalaureat
Liceul Teoretic Apáczai Csere János, Cluj-Napoca (România)

22/04/2013–26/09/2013

Workshop Formare Voluntari
IKE, Cluj-Napoca (România)

19/2/18
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Zsuzsanna-Bíborka Péter

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

maghiară

Alte limbi străine cunoscute

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

română

C1

C1

B2

B2

B2

engleză

B2

B2

B2

B2

B2

A2

B2

B2

B2

B2

germană

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 abilităţi de comunicare dobândite în urma experienţei mele ca manager de vânzări
-bune abilități de comunicare dobândite prin voluntariat
-bune abilitități de interacțiune și comunicare cu persoane dobândită prin voluntariat și președinte al
Cercului Tinerilor Geografi
-abilitatea de exprimare clară și coerentă

Competenţe
organizaţionale/manageriale

-leadership ( responsabil al unei echipe compuse din 30 de persoane)
-Workshop formare voluntari
-voluntar al Uniunii Studențești Maghiare începând cu 2014 (oganizator la 90% din evenimente,
organizator principal: 3 baluri de boboci, 3 tabere pentru boboci, 2 teambuilding-uri
-bună calitate de conducător dobândită datorită mandatelor de președinție al Cercului Tinerilor
Geografici
-bună calitate de coordonare dobândită prin organizarea diferitelor evenimente. Argumentul este
susținut de către numărul de participanți și organizatori în creștere în fiecare an
-Festivitatea de încheiere și banchet organizat pentru mai mult de 50 de persoane

Competenţe dobândite la locul de
muncă

-precizie
-punctualitate
-hotărâtă (puterea și capacitatea de a lua o hotărâre)
-devotament
-organizată

Competențele digitale

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

-Folosirea pachetului Microsoft Office
-Cunoașterea și folosirea programului Prezi Classic și Prezi Next
-Design de invitații
-Proiectarea unui afiș de bază
-Utilizator de bază a Photoshop-ului
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Alte competenţe

Zsuzsanna-Bíborka Péter

-persoană creativă cu multe idei și inițiative
-hotărâtă
-spontaneitate

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Cursuri

-IKE-Workshop instruire voluntari
-Tabără științifică de biologie " Teleki Virág Szaktábor", Sovata 2008-2013
-Curs de pregătire/formare pentru mentori-USMC
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Inițiative propuse

Una dintre cele mai importante inițiative propuse de mine ar fi întărirea relației dintre
linia română și cea maghiară, acesta constând în proiecte, evenimente comune. De exemplu
științifice, precum prezentări de către profesori renumiți, conferințe sau baluri, concursuri,
etc.
Ar fi foarte important în acelaș timp, ca studenții să fie informați despre drepturile și
obligațiile lor. Pentru a putea realiza această inițiativă aș sugera să avem un reglament clar și
consis, în care cele mai importante părți să fie marcate cu o culoare difertă de text.
O altă idee ar fi prezentarea în detaliu a Consiliului Facultății studenților ca aceștia să
aibă la cine apela în momentele de criză sau când au nevoie.
Pe lângă acestea ar fi motivarea studenților pentru a lua parte în viața facultății,
indiferent, dacă este vorba de un eveniment științific sau unul de divertisment.
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