FORMULAR CV

Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

Cocoloş Adriana-Maria
Str. Aleea Voinicului, Nr. 6, cod postal 200342 Craiova, România

Telefon(oane)

Mobil:

0746019692

Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

cocolos.adriana@gmail.com
Română
28.08.1988
Feminin

Experienţa profesională
Perioada

12.12.2011 – pana in prezent

Functia sau postul ocupat

Consilier gradul II pe perioada determinata

Activităţi şi
responsabilităţi principale

Membru in comisiile de evaluare in cadrul programelor finantate de
la bugetul statului

Numele şi adresa
angajatorului

Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Cooperatie Craiova, Str.
Stefan cel Mare, Nr. 12, judetul Dolj

Administratie publica centrala

10.11.2010 pana la 31.12.2010

Casier

1

Activităţi şi
responsabilităţi principale

Incasarea platilor in numerar, carti de credit, inregistrarea datelor,
facturilor in calculator, inventarierea stocului de marfa

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

Activitati de servicii petroliere

01.08.2010 pana la 01.10.2010

Casier

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Activităţi şi
responsabilităţi principale

Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ /
furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea
naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e)

Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare

Activitati de servicii petroliere

Incasarea platilor in numerar, carti de credit, inregistrarea datelor,
facturilor in calculator, inventarierea stocului de marfa

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA – FACULTATEA DE FIZICA

Facultate

2007-2010
Diplomă de absolvire

Informatica, mecanica teoretica, mecanica cuantica, analiza
matematica

Capacitatea de lucru in echipă. Bună comunicare, receptivitate şi
adaptare rapidă la nou. Relationare

Română

Enleză, Franceză
Înţelegere

Vorbire

Scriere

2

Ascultare

Nivel european (*)

Limba engleză

Citire

Participare
la
conversaţie

Discurs
oral

Exprimare scrisă

C2

Utilizator
B1
experimentat

Utilizator
experimentat

A2

Utilizator
experimentat

Utilizator
A
experime A2
2
ntat

Utilizator experimentat

B2

Utilizator
B1
indepen
dent

Utilizator
independent

A1

Utilizator
independent

Utilizator
A
indepen- A1
1
dent

Utilizator independent

Limba franceză

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

Competenţe şi abilităţi
sociale

Abilităţi pentru munca în echipă, capacitate de adaptare la medii
multiculturale;

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Experienţă în relaţia cu oamenii, abilităţi de prezentare, comunicare,
organizare şi planificare.

Competenţe şi aptitudini
de utilizare a
calculatorului

Microsoft Office (Word , Power Point , Excel)

Alte competenţe şi Persoană dinamică, sociabilă, receptivă şi creativă
aptitudini

Permis(e) de conducere

Informaţii suplimentare

Permis de conducere Categoria B, obţinut în anul 2012

Calificări cheie:
-

Curs “Manager proiect” – 2012

3

