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EXPERIENTA

februarie 2018 - prezent (1 an 5 luni)

Head Of Operational Excellence @ SC MAHLE COMPONENTE DE MOTOR SRL,
Timișoara, România

Coordonarea echipei de optimizare procese din zonele de asamblare si injectie mase
plastice
Coordonarea de proiecte interdepartamentale din zonele de productie, calitate,
inginerie si logistica
Definire Material Flow 
Coordonarea Workshop-urilor Lean Manufacturing si VAVE
Implementare 5S in zonele de productie si birouri



august 2015 - februarie 2018 (2 ani 6 luni)

Project financial controller @ SC Mahle Componente de Motor, Timișoara,
România

- Cotarea proiectelor noi și urmărirea alocării bugetului
- Analiza deviatiilor de cost/proces - cotat vs actual - gap analyses
- Urmărirea rentabilităţii produselor, analizarea abaterilor și identificarea de noi
oportunităţi de îmbunătăţire a costurilor, împreună cu logistica, ingineria, achiziţiile
- Urmărirea principalilor KPI principal așteptat / actual și analizaţi abaterile existente
- Participarea activă la bugetele anuale



ianuarie 2015 - august 2015 (7 luni)

Industrial Engineer @ CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA, Timișoara,
România

Definirea și îmbunătăţirea procesului în vederea creșterii eficienţei producţiei și a
creșterii calităţii produsului
• Urmărirea diferitelor formate de prototipuri de fabricatie a produselor pentru
fezabilitatea și validarea proceselor de fabricaţie care participă la linia experimentală;
• Identificarea echipamentelor și mijloacelor de control și urmărire a evoluţiei lor;
- realizarea unei analize constante a proceselor;
- Implementarea modificărilor tehnice;
-Crearea de diferite proceduri și instrucţiuni de lucru



ianuarie 2013 - ianuarie 2015 (2 ani)

INGINER PROCES @ LEONI WIRING SYSTEMS, Arad, România

•Definirea si ameliorarea procesului cu scopul de a creste eficienta in fabricatie si de
a mari calitatea produsului;
•Urmarirea fabricarii cablajelor prototip, intocmirea fisei de fezabilitate si participarea
la validarea proceselor de fabricatie pe linia experimentala;
•Definirea documentelor pentru posturile de lucru;
•Identificarea noilor utilaje si mijloacelor de control si urmarirea evolutiei lor;
- Realizarea constanta a analizei procesului muncii;
- Implementarea modificarilor tehnice solicitate de client ca si cerinta de Change
Management;
- Cunoasterea si utilizarea aplicatiei FORS
- Introducerea/ modificarea componentelor in BOM
-Realizarea diferitelor proceduri si instructiuni de lucru



august 2011 - ianuarie 2013 (1 an 5 luni)

MANAGER RELATII CLIENTI, RELATIONSHIP MANAGER @ BANCA
COMERCIALA FEROVIARA



https://www.bestjobs.eu/ro/cv/5aa24e6b9b740


Vanzarea de produse financiar bancare clientilor persoane juridice si fizice existenti,
precum si identificarea de noi prospecti in zona judetului Arad. Intocmirea dosarelor
de credit si monitorizarea permanenta a creditelor aflate in desfasurare. Analiza
finaciara a solicitantilor de bunelor relatii cu clienti existenti.

mai 2006 - iulie 2011 (5 ani 2 luni)

IT CONSULTANT @ SC MASTERSOLUTIONS SRL, Arad, România

Implementarea diferitor programe software cum ar fi WINMENTOR și EXECUTIVE
SQL. 
Menţinerea relaţiilor cu clienţii și rezolvarea problemelor apărute
Coordonarea echipelor de lucru in diferite proiecte asignate



octombrie 2004 - noiembrie 2005 (1 an 1 luna)

INFORMATICIAN - ADMINISTRATOR RETEA @ LICEUL PEDAGOGIC, Arad,
România

Administrarea retelei de calculatoare a scolii.



EDUCATIE

2005 - 2007 (2 ani)

Universitatea "Aurel Vlaicu" - Facultatea de stiinte Economice,
UNIVERSITATEA AUREL VLAICU - Finante Banci @ Master / Studii
postuniversitare

MASTERAT - PIETE FINANCIARE SI BURSE DE VALORI



2000 - 2005 (5 ani)

Universitatea Aurel Vlaicu Arad, UNIVERSITATEA AUREL VLAICU - Inginerie @
Facultate (terminat)

Inginer Automatist



1996 - 2000 (4 ani)

Dinicu Golescu - Informatica @ Liceu / Scoala profesionala

Liceul Teoretic " Dinicu Golescu" Sectia, Informatica
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