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Pe timpul liceului, am participat la o acțiune de voluntariat numită 

„Let’s do it România”, în cadrul căreia am desfășurat anumite activități 
benefice mediului înconjurător.  

În luna mai a anului 2019, am aplicat pentru un loc de stagiu în cadrul 
companiei Leoni Wiring Systems din Pitești, în cadrul departamentului 
Financiar. Activitățile mele din cadrul acestui departament au fost: cuplarea 
facturilor cu ordinele de plată și recepțiile pe care le primeam de la magazie; 
introducerea facturilor în sistemul SIGIP; îndosarierea și arhivarea 
documentelor; verificarea facturilor și a NIR-urilor, a datelor aferente 
acestora; introducerea cursului valutar în fiecare zi; preluarea CMR-urilor și 
a altor documente de la magazia de produse finite.  

În luna octombrie a anului 2019, mi-am depus un CV la firma Cogeme 
Set RO din Micești, în urma interviului acordat obținând un post în cadrul 
departamentului Logistică, respectiv Logistician Gestiune Flux. În cadrul 
acestui post, m-am ocupat de: introducerea în programul clienților a datelor 
de pe avizul de marfă corespunzător fiecărei țări; introducerea în programul 
Teseo a planificării producției în fiecare săptămână; realizarea fișei film a 
operațiilor împreună cu utilajele folosite, pentru fiecare operație în parte; 
scăderea ambalajelor pieselor din sistem; realizarea punctajului pentru 
fiecare client și furnizor; ajutor pentru realizarea inventarului de la sfârșitul 
anului a tuturor pieselor, sculelor etc.; scăderea din sistemul firmei a 
sculelor și a consumabilelor luate în fiecare zi din magazia de scule și 
consumabile. 

Atât în urma stagiului de practică în departamentul financiar, cât și în 
urma locului de muncă din departamentul logistică, consider că am obținut o 
serie de beneficii profesionale: acomodare cu munca în echipă; experiență 
în cadrul a două companii cunoscute pe piață; cunoașterea a două soft-uri 
cu care lucrează companiile; cunoașterea fluxului de produse și a etapelor 
de prelucrare a acestora. 

În perioada 2012-2016 am urmat 
cursurile Colegiului Economic Maria 
Teiuleanu din Pitești, iar din anul 2016 până în 
prezent, sunt studentă la Facultatea de 
Mecanică și Tehnologie din Pitești, 
Specializarea INGINERIE ECONOMICĂ 
INDUSTRIALĂ, acum fiind în anul 4. 

 


