
HORVáTH KATALIN
DPO - SC Fun Aestetics SRL

35 ani din Odorheiu Secuiesc, necasatorit

Date contact

Email: katie.kertesz@gmail.com Tel: +40755221155

Adresa: Str. Kiss Gergely 35/1

Despre mine

Îmi doresc un loc de muncă care să mă dezvolte în fiecare zi prin obstacolele și task-urile primite. Să trebuiască să dau tot

ceea ce este mai bun din mine. Să am termene limite, să trebuiască să fiu independentă și să rezolv situaţii de criză.

Experienta profesionala

Experienta pe

departamente

Management: 2 ani si 9 luni

Auto / Echipamente: 2 ani si 5 luni

Administrativ / Logistica: 2 ani si 2 luni

Marketing: 1 an si 5 luni

Vanzari: 6 ani si 8 luni

Iun 2018 - prezent DPO - SC Fun Aestetics SRL
1 an si 6 luni Odorheiu Secuiesc | Marketing | Media / Internet

Abilitati si competente dobandite: 
Communication, comunicare relationare, Microsoft Outlook

Feb 2016 - Iun 2018 Consilier - Primăria Odorheiu Secuiesc
2 ani si 5 luni Odorheiu Secuiesc | Auto / Echipamente | Administratie / Sector Public

Apr 2015 - Dec 2017 Președinte - Asociaţia Chiriașilor &#34;Cserehat&#34;
2 ani si 9 luni Odorheiu Secuiesc | Management | Prestari servicii

Realizarea cheltuielilor comune pentru cele 25 de blocuri în subordine, plătirea facturilor la termen,
administrarea chiriașilor, rezolvarea problemelor survenite, păstrarea legăturii cu furnizorii,cat și cu Primăria
Odorheiu Secuiesc, fiind administratorii primari ai locuinţelor.

Iul 2008 - Mar 2015 Sales Representative - S.C. Orange Romania S.A.
6 ani si 9 luni Odorheiu Secuiesc | Vanzari | IT / Telecom

Vanzare consultativa, mentinerea unei relatii optime cu clientii existenti, realizarea targetelor lunare, lucrul in
echipa, incasarea facturilor, deschiderea si inchiderea financiara a unei zi de lucru. 
Gestionarea clientilor din magazin, intampinarea lor,cat si servirea lor in timpul cel mai scurt. Gestionarea
documentelor, mentinerea team work-ului, pastrarea legaturii cu colegii din alte orase sau departamente
diferite.
Anastasoai Ionel, este fostul shop managerul din Orange shop Odorheiu Secuiesc.
Telefon de serviciu, terminal la pret de angajat, pachet salariu bazat pe performanta, traininguri.

Iul 2007 - Mai 2008 Assistent Manager - Asociatia de Afaceri Ungare in Romania
11 luni Timisoara | Administrativ / Logistica | Administratie / Sector Public
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Desfasurarea activitatilor administrative, mentenanta website-ului Asociatiei si contabilitate primara. 
Dezvoltarea websiteului la stadiul in care este astazi. 
Valdman Francisc - Director Executiv - seful meu direct

Feb 2006 - Iun 2007 Assistent Manager - Fundatia "Diaspora"
1 an si 5 luni Timisoara | Administrativ / Logistica | Educatie / Training

Aveam responsabilitatea de a tine legatura cu sponsorii, colaboratorii Fundatiei, de a scrie proiecte sau a ajuta
la scrierea acestora. De a organiza, pregati tabere de copii si a le desfasura. Deasemenea tot ceee ce
insemna desfasurarea activitatii de zi cu zi la birou.

Abilitati si competente dobandite: 
pragmatism in formularea solutiilor, dezvoltarea abilitatilor de lucru in echipa si abilitatilor decizionale

Educatie

2005 - 2008 Facultate - Universitatea "Politehnica" Timisoara
Stiinte Administrative | Timisoara

limba - Engleza

1999 - 2003 Liceu / Școală profesională - Liceul Teoretic "Bartok Bela"
Stiinte Umane | Timisoara

Abilitati

Abilitati generale

Microsoft Office, Internet Explorer, Abilitati de comunicare, Fire comunicativa, Fire prietenoasa, Corectitudine, Punctualitate,

Persoana organizata, persoana pragmatica, Mozilla Thunderbird, E-mail, Joomla

Abilitati dobandite la locurile de munca

pragmatism in formularea solutiilor, dezvoltarea abilitatilor de lucru in echipa si abilitatilor decizionale, Communication,

comunicare relationare, Microsoft Outlook

Limbi straine

Engleză - Avansat, Română - Avansat

Alte informatii

Traininguri

Orange Romania

perioada Sep 2014 - Sep 2014

Presentation skills

Permis de conducere

Categoria B

dobandit in 16 iul 2015
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