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Informaţii personale
Nume / Prenume

Ghita, Marius

Adresă(e)

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

roman
13.08.1967
M

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Prezent -13/11/2007
Director vanzari
Coordonarea echipei de vanzari si corelarea achizitiilor cu vanzarile
in vederea realizarii obiectivelor stabilite de conducere
Sc AGPC IMPORT HOUSE SRL
Import si distributie
01/11/2007 -01/04/2001
Economist
Coordonarea echipei de vanzari
Sc Rifco Trading SRL
Distributie produse alimentare
01/04/2001 -01/12/2000
Supervisor
Supravegherea vanzarilor si a incasarilor din piata
Sc Rifco Trading SRL
Distributie produse alimentare
01/12/2000 – 20/11/1986
Electrician
Intreprinderea Autoturisme Pitesti
01/

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Pagina / - Curriculum vitae al
Nume Prenume

1999 - 1993
Economist
Management Marketing In Afacerile Economice
Economist
Universitatea ’’Constantin Brancoveanu’’
Facultatea de Management Marketing In Afacerile Economice
nationala
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Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Permis(e) de conducere
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Romana

Engleza, nivel mediu

- spirit de echipa -buna capacitate de comunicare si relationare.
- buna capacitate de comunicare si relationare.
Experienta acumulata ca urmare a specificului postului ocupat in firma, Director Vanzari
a insemnat dezvoltarea capacitatilor de coordonare si administrare a oamenilor, a bugetelor
si a logisticii firmei.
Calificarea in meseria de electrician si desfasurarea activitatii pe o perioada de aproximativ
14 ani in cadrul Sectiei Energetic la Automatizari si Reparatii a Centralei Termice,m-a pus in fata
multor probleme tehnice ce trebuiau rezolvate pe loc.
Microsoft Office ,Word ,Excel sunt programe pe care le folosec ,invatate in timpul studiilor si
perfectionate in contextul activitatii pe care o depun

B
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