Curriculum vitae
Europass

I

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

AL TAWAYAH ANGELICA
B-dul Timisoara nr.69,Sector 6. Bucuresti,Romania

Telefon(oane) Mobil: 0723 536 665
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

lama_angela@yahoo.com
romana
16.12.1975
feminin

Experienţa profesională
Perioada

1996-prezent

Funcţia sau postul ocupat

Administrator

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Conducere si reprezentare.Planificarea sarcinilor de lucru pentru personal si respectiv perioada de
indeplinire a sarcinilor,dispunerea efectivului de personal necesar,strategia generala din punct de
vedere material si tehnic pentru societate
S,C, AXMIN International S.R.L
Panificatie(comert)

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Pagina / - Curriculum vitae al
Nume Prenume

2007-2011
Licenta in inginerie si managment
Inginerie si management in alimentatia publica si agroturism
Universitatea Bioterra Bucuresti

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010

Perioada

1990-1994

Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat
Disciplinele principale studiate / Liceul industrial agricol Nicolae Balcescu
competenţe profesionale dobândite

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Romana

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Engleza

Autoevaluare
Nivel european (*)

Înţelegere
Ascultare

Limba

B2

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

A2

A2

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

A2

A2

Limba
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Permis(e) de conducere

Sociabil, bun comunicator
Foarte bun coordonator, in urma activitatii profesionale desfasurate pe o perioada indelungata in
domeniul coordonarii, controlului si supravegherii unui numar mare de subalterni Ablilitatea de a lucra
in conditii de stres, adaptare la situatii.
Bune cunostinte tehnice, dobandite de a lungul anilor de studii cu profil tehnic si a experientei
profesionale in domeniul panificatiei,
Incepator

Permis de conducere categoria B din anul 1998

Informaţii suplimentare
Anexe Acte doveditoare conform cu acest CV
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