CURRICULUM VITAE
INFORMAŢII PERSONALE
Nume şi prenume:
Mobil:
E-mail:
Domiciliu:
Naţionalitate:
Ziua naşterii:
Sex:

ENACHE ALEXANDRA
+4 0741 - 310 - 993
alexandra.enache@rau.ro
Bucureşti, România
română
16-07-1988
F

EXPERIENŢĂ DE LUCRU
Perioadă: 2013 – prezent
UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ, Departamentul de Comunicare și PR
Post: Referent de specialitate marketing
Activităţi
principale:

Proiecte
principale:













Organizarea de evenimente interne
Promovarea URA în mediul online (social media) și offline (evenimente, târguri, etc.)
Diseminarea informațiilor cu privire la activitățile și proiectele Universității în mediul offline și online (platforma
www.blog.rau.ro, paginile și grupuri oficiale de Facebook, Google +, YouTube, LinkedIn şi Twitter)
Asigurarea desfășurării optime a activităților specifice ale Revistei Performance
Realizarea de materiale grafice cu scop promoțional, inclusiv Ghidul Bobocului URA
Crearea și mentenanța website-urilor www.multimedia.rau.ro și www.performance.rau.ro
PERFORMANCE – revista studentului URA, în calitate de Redactor-Șef și Designer Grafic
RAU JOB FAIR – târg de joburi marca URA pentru domeniile IT, turism și finanțe
ȘCOALA PRACTICĂ, Centrul de Drepturile Omului și Migrație
Campanie de promovare offline a Universității prin organizarea de tururi de prezentare a campusului persoanelor
interesate
Campanie de promovare online a Universității prin diseminarea informațiilor cu privire la oferta educațională prin
intermediul resurselor online

Perioadă: 2012 – 2013
LICEUL TEORETIC ”NEW GENERATION SCHOOL”
Post: Web Designer şi Designer Grafic
Activităţi
principale:





Crearea logo-ului „New Generation School”
Crearea, implementarea și mentenanța website-ului fundaţiei „Prima Generaţie Româno-Arabă” (PGRA) și a
website-ului „New Generation School”, parte a fundaţiei PGRA, ambele în 3 limbi (română, engleză, arabă)
Conceperea grafică a materialelor promoţionale ale şcolii (afişe, cărți de vizită, legitimaţii elevi, diplome,
newslettere, felicitări, etc.)

Post: Profesor de „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiei”
Activităţi
principale:








Dirigenţia clasei a XII-a
Redactarea cursurilor în conformitate cu programa şcolară şi pe baza manualelor (fiind vorba despre elevi arabi,
începători sau de nivel mediu la limba română)
Activităţi specifice domeniului: predare, ascultare, susţinerea de teste periodice şi examene semestriale, etc.
Susţinerea activităţilor practice în laboratorul de informatică
Pregătirea susţinută a clasei a XII-a pentru examenul de Bacalaureat - „Competenţe Digitale”
Activităţi practice pe calculator în cadrul „Summer School” (iunie-iulie 2012)
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Perioadă: 2009 – 2013
FREELANCER
Web Designer şi Designer Grafic
Activităţi
principale:





Rezultate
principale:






Conceperea mai multor variante de design pentru materialul grafic respectiv (website, afiș, banner, newsletter,
etc.) în conformitate cu dorinţele şi necesităţile clientului, precum şi alegerea variantei finale de design împreună
cu beneficiarul
Website: achiziţionarea domeniului web şi a serviciului de hosting, instalarea platformei web şi a pluginurilor
necesare, implementarea designului, a textelor şi a resurselor grafice şi video, precum și mentenanţa website-ului
(dacă este cazul)
Materiale grafice: conceperea materialelor promoţionale (afişe, cărți de vizită, etc.) în conformitate cu necesităţile
clientului și specificațiile corespunzătoare printului
www.hoteldiesel.ro și www.restaurant.hoteldiesel.ro, ambele în 2 limbi (română şi engleză)
www.befa.net în 2 limbi (engleză şi rusă)
Crearea catalogului oficial de produse şi activităţi pentru compania BEFA (Viena, Austria) - 126 de pagini în limba
engleză
Alte proiecte de design grafic de dimensiuni mai reduse (afișe, bannere, newslettere, felicitări, cărți de vizită,
broșuri, diplome, calendare, semne de carte, flyere, stickere, etc.)

Meditator
Discipline
predate:






Limba Română (primară şi gimnaziu) – pentru elevi străini, dar şi români
Limba Engleză (primară şi gimnaziu) – pentru elevi străini, dar şi români
Matematică (primară şi gimnaziu) – pentru elevi români
Economie (liceu, clasa a XI-a) – în limba Engleză pentru elevii de la Cambridge School

Perioadă: 2009 – 2011
ONG: CS-URA (voluntariat)
Post: Redactor-Șef şi Designer Grafic - Revista Performance
Activităţi
principale:

 Coordonarea echipei de redacţie în vederea realizării tuturor activităților specifice
 Conceperea grilei de articole și aprobarea finală a articolelor
 Corectura stilistică, gramaticală şi ortografică a articolelor publicate
 Conceperea strategiei de dezvoltare a proiectului
 Promovarea proiectului (comunitate, website-ul revistei, Facebook, newslettere, stickere etc.)
 Conceperea logo-ului „Performance” şi a materialelor promoţionale
 Realizarea designului efectiv al revistei
 Conceperea şi mentenanţa website-ului
Post: CS-URA Media Manager
Activităţi
principale:





Coordonarea tuturor activităţilor departamentului şi ale membrilor acestuia din cadrul celor 3 direcții ale
departamentului – Revista Performance, materiale promoționale și website
Reprezentarea membrilor departamentului în structura de conducere CS-URA
Conceperea strategiei de dezvoltare a proiectelor departamentului

Perioadă: iun. 2009 – oct. 2009 (bursă ERASMUS plasamente)
COMPANIE: TRAVELMED, Grecia
Activităţi
principale:






Comunicarea online și offline cu hotelurile locale şi internaţionale
Realizarea contractelor cu partenerii locali şi internaţionali
Crearea de content în sistemele de distribuţie externe (laterooms.com, webresint.com, etc.)
Crearea de content în sistemele informaţionale interne (iVECTOR, Synxis, etc.)
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EDUCAŢIE FORMALĂ
2010 – 2012
Certificare:
Tema și
coordonatorul
lucrării:
Competenţe
dobândite:
2007 – 2010
Certificare:
Tema și
coordonatorul
lucrării:
Competenţe
dobândite:
2003 – 2007
Tip educaţie:
Certificare:

UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ
Program de studii de masterat “Managementul Strategic al Firmei”
Diplomă de Master
”PROVOCĂRILE LEADERSHIP-ULUI ROMÂNESC”
Prof.univ.dr. Doinița Ciocîrlan
de management aprofundat (în domeniul relaţiilor cu clienţii, afacerilor internaţionale, performanţei, logisticii şi distribuţiei,
riscului în afaceri, strategii de firmă, etc.), negociere, antreprenoriat, promovare, schimbare şi inovare, leadership şi
cultură organizaţională, etc.
UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ
Program de studii de licență ”Management”
Diplomă de Licenţă
”EVOLUȚIA MARILOR PUTERI ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII”
Conf.univ.dr. Alexandru Ionescu
de management (în domeniul comercial și financiar, internațional, producție, al resurselor umane, serviciilor, calității, etc.),
economie generală, psihosociologie, drept civil-comercial, contabilitate, marketing, finanţe publice și private, strategii de
firmă, analiză economico-financiară, etc.
Colegiul Naţional GHEORGHE ŞINCAI
Profil Uman, Specializare Filologie
Studii liceale
Diplomă de Bacalaureat

EDUCAŢIE NON-FORMALĂ
2009 – prezent: peste 100 de articole și interviuri publicate în Revista Performance
2010 – 2012: Responsabil de grupă (master)
2009 – 2011:
 Project Manager şi Designer Grafic pentru Revista Performance (voluntariat)
 CS-URA Media Manager (voluntariat)
Anul 2009:
 Training „Leadership” (organizat de către CS-URA)
 Training „Project Management” (organizat de către CS-URA)
 Training „Time Management” (organizat de către CS-URA)
 Training „Lucru în echipă” (organizat de către CS-URA)
 Training „Comunicare” (organizat de către CS-URA)
2008 – 2010:
 Procter&Gamble Campus Ambassador (în cadrul Universității Româno-Americane)
 Responsabil de grupă (licență)
2007 – 2008:
 „Microeconomics Course” (în limba engleză) – colaborare între Universitatea Româno-Americană şi DeSales University (SUA,
Pennsylvania)
 „Psychology of Human Intimacy Course” (în limba engleză) – colaborare între Universitatea Româno-Americană şi James
Medison University (SUA, Virginia)
Anul 2005:
 „Premiu Special” la competiţia naţională „Mihai Eminescu”, secţiunea „English Translation”
 „Premiu pentru cea mai bună documentaţie”, secţiunea „Istorie trăită – literatura întemeiată”, sesiunea de comunicări organizată de
Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai”
 „Premiul II”, secţiunea „Istorie”, sesiunea de comunicări organizată de Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai”
2003 – 2007:
 Redactor al revistei „Hronica”, revista elevilor din Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai”
 Membru al Cercului de Latină „Lumen” din cadrul Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai”
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Anul 2003:
 „Diploma Onorifică” la competiţia naţională de artă „Zborul … De la Icar la Leonardo da Vinci”
 „Diplomă” la competiţia organizată de „Ziua Internaţională a Non-violenţei”, secţiunea „Caricaturi”
Anul 2001:
 „Pictorul şcolii tale” la competiţia organizată de către KHEOPS PROJECT
 „Premiul I” pentru creaţii vestimentare oferit de Bibliotecă „Paul Iorgovici” din Reşita, cu ocazia zilei naţionale a Franţei

LIMBI STRĂINE
Limbă maternă: ROMÂNĂ
Limbi Străine:

ENGLEZĂ
SPANIOLĂ
FRANCEZĂ
FARSI

Înţelegere
Ascultare
Citire
C2-Experimentat
C2-Experimentat
C1-Avansat
B1-Independent
B1-Independent
B1-Independent
A1-Începător
A1-Începător

Vorbire
Conversaţie
C2-Experimentat
C1-Avansat
B1-Independent
A1-Începător

Discurs oral
C2-Experimentat
C1-Avansat
B1-Independent
A1-Începător

Scriere
C2- Experimentat
B1- Independent
B1- Independent
A1-Începător

APTITUDINI, COMPETENŢE ŞI INTERESE PERSONALE
Aptitudini şi competenţe sociale:
Sociabilă, comunicativă, extrovertită, preocupată de interesele altora, respectoasă, ordonată, autocontrol
Aptitudini şi competenţe organizatorice/manageriale:
Ordonată, atentă la detalii, deadline-oriented, ambiţioasă, vedere de ansamblu, spirit de echipă, aptitudini de lider, autocontrol, preocupată de
obţinerea de noi aptitudini şi cunoștințe, capacitate de a face faţă situaţiilor tensionate
Aptitudini şi competenţe tehnice şi de IT:
 Lucrul cu calculatorul: Sisteme de operare (Windows XP/7/8), Microsoft Office Pack 2003/2007/2010/2013 (Word, Excel, Power
Point, Access, Publisher), Internet (Mozilla, Chrome, Opera, etc.), e-mail (Yahoo, Gmail, Outlook, Microsoft Live Mail, etc.)
 Web design: Wordpress, PrestaShop, CSS, PHP, FTP
 Design grafic şi editare foto: Photoshop (CS 2/5/6), Illustrator (CS 2/5/6), Picasa, Movie Maker
 Proiectare: Google Sketch Up
 Alte programe: iVECTOR, Synxis (turism)
Aptitudini şi competenţe artistice: Desen liber, pictură, fotografie
Interese personale:
 Grafică: web design, design grafic, design de interior
 Artă: literatură, pictură, sculptură, fotografie, muzică, teatru, film
 Alte interese: comunicare, leadership, management de proiecte, economie, drept general, drepturile omului, istorie, ecologie

ALTE INFORMAŢII
Permis auto: nu
La cerere se pot furniza copii după Diploma de Master, Diploma de Licenţă și Diploma de Bacalaureat.
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