Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Daniel-Ionut Cretu
Sat.Margineni com.Margineni, 607315 Bacau (România)
(+40)748 323 644
cretudaniel1995@Yahoo.ro

POZIŢIA

Vicepreședinte al EGEA Cluj-Napoca

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
01/10/2017–11/01/2018

Director Executiv
EGEA Cluj-Napoca, Cluj-Napoca (România)
- Organizarea exchange-ului dintre EGEA Cluj-Napoca şi LSGG Iaşi
- Implicare în organizarea Târgului de Crăciun

10/01/2015–15/07/2015

Casier
SC PROFI ROM FOOD SRL, Cluj-Napoca (România)
- scanarea şi încasarea contravalorii produselor
- oferirea de informatii şi suport necesar clienților in solutionarea eventualelor probleme legate
de preţ, produse etc.;
- completarea facturilor la solicitarea clienţilor.

01/10/2015–15/06/2017

Recepționer marfă
SC PROFI ROM FOOD SRL, Cluj-Napoca
- Coordonarea tuturor operațiunilor din depozit
- Verificarea tuturor produselor expirate și depreciate din depozit
- Este responsabil de toată marfa din depozit
- Actualizarea mișcărilor de stoc
- Preluarea mărfii de la furnizor, verificarea acesteia și introducerea sa în sistem

23/06/2017–05/11/2017

Waiter
Alton Towers Resort, Stoke-on-Trent (Regatul Unit)
- preluarea comenzilor de mancare si bautura intr-o maniera eficienta si profesionista;
- acordarea atentiei cuvenite si asigurarea unor servicii ireprosabile clientilor;
- cunoasterea meniului astfel incat sa poata oferi in orice situatie informatii competente cu privire la
felurile de mancare, tacamuri si bauturi.
- asumarea responsabilitatii pentru corectitudinea intocmirii si incasarii facturilor;
- raspunderea pentru calitatea serviciilor oferite.

15/01/2018–Prezent

Recepționer marfă
SC Profi ROOM FOOD SRL, Cluj-Napoca (România)
- Coordonarea tuturor operațiunilor din depozit
- Verificarea tuturor produselor expirate și depreciate din depozit
- Este responsabil de toată marfa din depozit

17/2/18

© Uniunea Europeană, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 2

Curriculum vitae

Daniel-Ionut Cretu

- Actualizarea mișcărilor de stoc
- Preluarea mărfii de la furnizor, verificarea acesteia și introducerea sa în sistem

15/01/2018–Prezent

Vicepreședinte
EGEA Cluj-Napoca, Cluj (România)
- Organizarea schimbului de experiență dintre EGEA Cluj-Napoca și LSGG Iași

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
15/09/2010–15/06/2014
Colegiul Național "Mihai Eminescu", Bacău (România)
Filologie

01/10/2015–Prezent
Facultatea de Geografie, Universitatea Babeș-Bolyai - UBB, Cluj-Napoca (România)
Planificare Teritorială
COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Alte limbi străine cunoscute

engleză

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

C1

C1

B2

B2

C1

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 competenţe de comunicare dobândite în activităţiile întreprinse în cadrul organizaţiei EGEA ClujNapoca.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

- Bune competențe de organizare dobândite în urma coordonării unor activități în cadrul EGEA ClujNapoca: Concursul Naţional de Geografie- Geomondis, schimburi de experiență cu studenți români.

Competențele digitale

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare
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Plan Managerial

-Candidat pentru poziţia de student membru în Consiliul Facultăţii de
Geografie, Universitatea Babeş-Bolyai – reprezentant licență

Mă numesc Daniel-Ionuț Crețu, sunt student al Universităţii BabeşBolyai, la Facultatea de Geografie, nivel licență, specializarea planificare
teritorială , în anul 3 şi doresc să candidez pentru poziţia de student membru în
Consiliul Facultăţii de Geografie.
Sunt membru activ în organizaţia studenţească din cadrul Facultăţii de
Geografie încă din anul 2, iar activităţile desfăşurate în cadrul organizaţiei, m-au
determinat să candidez în anul urmator pentru postul de Vicepreședinte, post în
care am fost ales, îmi oferă încredere că sunt potrivit pentru mandatul pe poziția
de student membru al consiliului.
Sunt o persoană deschisă, energică, cooperantă, dar totodată şi
perfecţionistă. Făcând parte dintr-o organizaţie studenţească şi având o funcţie
de conducere în cadrul acesteia, mi-am dezvoltat abilităţile de organizare şi
coordonare.
Îmi propun să încurajez voluntariatul în activităţile şcolare şi extraşcolare
în cadrul facultăţii şi nu numai, prin crearea de evenimente şi realizarea de
traininguri pentru facilizarea şi dezvoltarea abilităţilor pentru munca în echipă.
În cadrul consiliului doresc să formez o legatură mai strânsă între
studenţii din facultate cu cadrele didactice, acest lucru se poate realiza cu
ajutorul mai multor evenimente în cadrul facultăţii şi prin intermediul
organizaţiilor studenţesti.
Vă mulţumesc,

Semnătură

