
                                       Scrisoare de intenție 

 

 

Mă numesc Vasilachi Veronica și sunt studentă în cadrul facultății de Business și Turism, la 

Doresc să fac parte din această echipă deoarece mă regăsesc în valorie Academiei de Studii 

Economice din București, cred în potențialul acestei facultăți și consider că împreună cu 

echipa putem contribui la demersul lucrurilor în bine, într-o direcție unde toate nevoile sunt 

ascultate și îndeplinite, în doleanțelele necesare. 

 

Consider că primul mandat mi-a oferit experiența necesară pentru știi cum să identific 

nevoile și să gestionez situațiile ce necesită o atenție mai mare.Mă recomandă experiența 

atât din cadrul facultații, cât și din planul profesional. 

Am fost pusa adesea în poziții de conducere și sa gestionez situații de criză. 

 

De-abia aștept întâlnirile de Consiliu, în care să putem dezbate probleme și identifica soluții. 

masteratul de Business.



 

Data nașterii: 03/01/1999 Cetățenie: română Gen Feminin (+40) 730913578 

veronica.vasilachi99@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ 
 

 

01/05/2019 – 01/05/2020 – Bucharest, România 

SUPERVISOR – SMARTPOINT CONSULTING 

As a supervisor, I coordinated two projects, one from Epson and the second and most long one from Electrolux. I have constantly taken 
care of the motivation of employees, their training and positioning in the most suitable stores, depending on skills and preferences, and 
the logistics side. 
I had in the attributes and the relationship with managers in terms of employee performance, sales dynamics, but also with the directors of 
Electrolux for future objects, stock situation, and premium products. see less 

 
10/06/2020 – 01/02/2021 – Bucuresti, România 

MANAGER – PREMIER RESTAURANT'S 

As a manager, I shape the culture of my teams in countless ways. I had to play both an administrative and leadership role. I acted as a 
bridge from senior management for translating higher-level strategies and goals into operating plans for the business. I had to motivate 
people, resonate with them, be careful with their needs, and front-line employees for guidance, motivation, and support. I was pulled 
between the demands of top leaders and the needs of the individuals performing the work of the firm. 
I supervised, encouraged them, and worked with them to streamline the service process and thank the guest.  

 
EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ 

 

10/10/2018 – ÎN CURS 

GRADUATE – Bucharest Academy of Economic Studies 

 
01/06/2019 – 01/06/2020 

TRAINER – Union of Romanian Students 

 
01/10/2019 – 01/10/2020 

EXPERIENCE MANAGER – AIESEC 

 
COMPETENȚE LINGVISTICE 

 

 

Limbă(i) maternă(e): ROMÂNĂ 

Altă limbă (Alte limbi): 

COMPREHENSIUNE VORBIT SCRIS 
 

Comprehensiune oralăCitit Exprimare scrisăConversație 

Niveluri: A1 și A2 Utilizator de bază B1 și B2 Utilizator independent C1 și C2 Utilizator experimentat 

 C2 C2 C1 C1 C1 
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