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Profilul meu profesional a început odată cu absolvirea Liceului Grup
Școlar Industrial Construcții nr 2 Pitești (redenumit ulterior absolvirii Ion
Mincu). Am absolvit acest liceu în anul 2009, obținând diploma de
bacalaureat, ceea ce mi-a permis să fac următorii pași către perioada de
studenție.
Am urmat la început cursurile Universității Constantin Brâncoveanu,
Facultatea de Științe juridice și Comunicare, specializarea Administrație
publică. Fiind o universitate privată, am fost nevoit să-mi caut un loc de
muncă, pentru a putea suporta costurile taxei de școlarizare. Totodată,
aveam intenția de a acumula experiență în câmpul muncii.
Primul meu loc de muncă a fost în magazinul BAUMAX, ca lucrător comercial. Pot spune ca mam integrat rapid în echipă, fiind un tip dornic de a învăța lucruri noi. Acest loc de muncă a contat
foarte mult pentru mine, deoarece mi-am dezvoltat abilități de comunicare, având contact cu diverși
clienți, pe care îi consiliam pentru achiziția celor mai potrivite produse pentru ei. Tot aici, am urmat
cursuri de formare pentru anumite etape din construcții, cursuri de bricolaj, toate pentru acumularea
cunoștințelor necesare consilierii clienților. Pot spune că am avut multe lucruri de învățat din această
experiență.
Apoi am început să caut noi locuri de muncă, pe diverse site-uri de specialitate, aplicând la cele
pentru care acumulasem deja experiență în domeniu.
Am fost acceptat la început pentru un post de supervizor, în cadrul unei companii de
publicitate. Aici a fost necesară crearea unei echipe de promot-eri, de instruirea lor și de motivarea
acestora pentru îndeplinirea obiectivelor de vânzări. Tot aici am desfășurat campanii promoționale
pentru diverși clienți (Nestle, Pepsico, Procter&Gamble, Epson și alții). A fost o experiență foarte
frumoasa, pe o perioadă de 3 ani.
Între timp, am absolvit facultatea cu diploma de licență, dar rigorile vremii din timpul respectiv
nu mi-au permis să mă angajez în administrația publică, posturile fiind blocate.
Așadar, m-am angajat ulterior în companii precum RCS-RDS, Vodafone, JTI România, unde am
coordonat echipe pe teren pentru diverse proiecte de vânzări .
Deasemenea, am ocupat funcția de manager de raion în cadrul companiei Auchan Bradu.
Comerțul este un domeniu foarte solicitant, această perioadă a fost frumoasă, dar foarte solicitantă.
In acel an mi-am depus dosarul de student în cadrul Universității din Pitești, la Facultatea
Mecanică și Tehnologie, fiind motivat de reușita persoanelor apropiate care au devenit ingineri. Tot
atunci, am fost recrutat de compania Lear Corporation pentru funcția de operator si am acceptat, fiind
motivat de acumularea experienței în domeniul industrial.
In cazul acestui loc de muncă, am învățat o serie de lucruri legate de diverse alte posturi de
lucru și am deprins abilități despre utilizarea diverselor utilaje industriale.
In prezent, sunt la finalul celor 4 ani de studiu.
Anii au trecut rapid, alături de colegii de la facultate, dar și alături de echipa de colegi de la
locul de muncă. Pot spune că am făcut față provocărilor și am reușit să îmbin destul de bine locul de
munca cu studiile.
Încă puțin și sper că îmi voi îndrepta pașii spre departamentul inginerie, adică spre o carieră
frumoasă în inginerie și o stabilitate financiară.

