Curriculum Vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresa(e)
Mobil
E-mail(uri)

Rus Răzvan Alexandru
Recea Cristur,nr.3
407480, jud. Cluj
0786 111 777
Rus.razvanalexandru@yahoo.com

Naţionalitate

română

Data naşterii

11 ianuarie 1993

Sex

masculin

Experienţa profesională
Perioada

Decembrie 2014-prezent

Functia sau postul ocupat

Asistent Manager

Numele şi adresa angajatorului

BT Farming & Agriculture srl, Recea Cristur Nr. 277, ap.2, punct de lucru: Strada Ioan Budai Deleanu,
Nr. 11, Cluj Napoca, jud. Cluj, persoana de contact: Jeican Constantin: 0736555100

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Actualizarea bazei de date , elaborarea și redactarea documentelor și situațiilor cerute de
management, asigurarea suportului administrativ pentru toate departamentele firmei, organizarea
meeting-urilor, reprezentarea firmei in relatia cu institutiile publice, etc.

Perioada
Functia sau postul ocupat
Numele si adresa angajatorului

Septembrie 2014 – decembrie 2014
Director Regional de Vanzari – Zona N-V a Romaniei
Vertis Foods srl, Bucuresti, Soseaua Berceni, Nr. 104P, Sector 4, persoana de contact: Genovica
Gradinariu: 0725921669.

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Indeplinirea targeturilor si a obiectivelor, incheierea de noi acorduri cu clienti si respectarea acordurilor
cu clientii deja existenti (distribuitori din Bihor, Salaj, Satu Mare, Maramures, Bistrita Nasaud si Cluj)
si cresterea clientilor.

Perioada
Functia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada

Iulie 2013
Program de Practică
Securitas Services Romania, str. Frunzisului nr.75, etaj 3.
Program de practică desfăşurat pe 2 săptamani obiectivul fiind familiarizarea cu activitatea unei firme
de pază şi securitate.
Iunie - iulie 2012

Functia sau postul ocupat

Program de practică

Numele şi adresa angajatorului

Municipalitatea Cluj
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate

,,Viitorul trecutului – program de practică pentru Studenți’’ prin Facultatea de Istorie și Filosofie,
Universitatea ,,Babeș-Bolyai’’, Cluj-Napoca

Educaţie şi formare
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

2014 – 2016
Masterand
Facultatea de Istorie si Filosofie – Managementul Securitatii in Societatea Contemporana

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea ,,Babeș-Bolyai’’, Cluj-Napoca (Romania)

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

M.E.C.T.S.

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

2011 → 2014
Student - Studii de Securitate
Facultatea de Istorie și Filosofie – Specializarea Studii de securitate

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea ,,Babeș-Bolyai’’, Cluj-Napoca (Romania)

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

M.E.C.T.S.

Perioada

2007 - 2011

Calificarea/diploma obţinută

Certificat de Absolvire a Liceului

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Colegiul Naţional George Coşbuc
Filieră teoretică/profil uman

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

M.E.C.T.S.

Perioada

2003 - 2007

Calificarea/diploma obţinută

Certificat de Promovare a Testelor Naționale

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

- Limba română, matematică, istorie

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Școala cu clasele I-VIII Panticeu
Comuna Panticeu, jud. Cluj(Romania)

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

M.E.C.T.S.

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire
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Participare
conversaţie

Scriere
la

Discurs oral

Engleză

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

Franceză

B1

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

(*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi
Obţinerea unui atestat de limba franceza(DELF-DALF), nivel A2 in 2011, 89,75 puncte dintr-un total de 100 puncte.

Competenţe şi aptitudini sociale

Competenţe şi aptitudini organizatorice

- Abilităţi de negociere
- Munca în echipă
- Deschis spre noi experienţe
- Capacitatea de a motiva şi încuraja echipa din care fac parte, dezvoltarea abilităţilor analitice.

- Membru organizator al conferinței ,,Guvernanță, Intelligence și Securitate în secolul XXI” – ediția a IIa, Universitatea ,,Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, 11 mai 2012.
- Membru organizator al Campionatului de Fotbal pentru copii, Cupa Danone, Cluj-Napoca, mai 2010
- Punctualitate, atenţie la detalii, inovativ.
-Membru organizator al Balului Bobocilor, octombrie 2008.

Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului

Alte competenţe şi aptitudini

- Certificat de Competențe Digitale - utilizator experimentat - 12/07/2011
- Cunoştinţe ale aplicaţiilor de grafică pe calculator ( Photoshop™)

-Premiul II in cadrul sesiunii de comunicari studentesti desfasurata in aprilie 2014 la Academia
Nationala de Informatii Mihai Viteazul intitulata „Intelligence si securitate in societatea contemporana”
- locul III la un concurs de tenis de masa desfăşurat între licee în mai 2008
- practicant de fitness şi body-building din 2011 până in prezent (Club Sportiv Oncos Tonus Gym, ClujNapoca)
- diploma de participare în cadrul concursului Kangoroo in limba română şi limba franceză(cel mai
mare punctaj din şcoala)-2007
- Legitimat la Federația Romană de Fotbal
- Jucator de fotbal la nivel local in liga a IV-a si a V-a(Avântul Recea Cristur) unde am câştigat titlul de
campion în 2013 si vice-campion în 2012.
-alte hobby-uri: pescuitul, off-road-ul, vanatoarea.

Permis de conducere
Categoria B, obtinut in februarie 2011
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