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                                       Scrisoare de intenție 

 

 

În atenția Președintelui Biroului Electoral Central Al Studenților 

 

 

Subsemnata Opriș Alexandra-Andreea, studentă în anul unu la programul de Master 
de Management și Marketing internațional, Facultatea de Management, seria A, vă 
adresez această scrisoare pentru a îmi exprima dorința de a candida pentru poziția de 
membru al Consiliului Studenților Facultății de Management. 

Doresc să reliefez faptul că sunt o persoană bine organizată, foarte responsabilă, 
empatică, foarte comunicativă, punctuală, cu un spirit de conducere înnăscut, căreia 
îi place munca în echipă și care are capacitatea de autoorganizare și de coordonare. 

Am convingerea că aptitudinile, cunoștințele și pregătirea mea(conform CV-ului 
atașat) mă vor ajuta să reprezint și să clarific cu succes de-a lungul acestui an 
universitar interesele studenților. 

Motivația mea este dorința de a fi implicată în activitatea de reprezentare a 
studenților, dorința de a informa studenții cu privire la ceea ce se întâmplă în 
facultate, dar și menținerea legăturii între studenții și conducere facultății. 

Totodată, îmi doresc să mă implic în diferite proiecte pentru a putea aduce încă un 
plus instituției dumneavoastră.  

Detalii legate de experiența și pregătirea mea pot fi găsite in CV-ul anexat. 

 

Cu stimă,  

Opriș Alexandra-Andreea. 

 



 

 

   

 

 



Alexandra-Andreea Opriș
Sunt o persoană care mă adaptez repede și ușor la diferitele evenimente întâmpinate. Sunt hotărâtă, comunicativă,
organizată, pozitivă, dar și capabilă să învăț rapid. Totodată, sunt și o persoană care este mai mereu cu zâmbetul pe
buze. Consider că am atribute, pregătirea și calitățile necesare îndeplinirii oricărei sarcini aribuite postului pe care îl
voi ocupa.

Bucuresti, Romania

EDUCAŢIE

Masterat
Academia de Studii Economice, Facultatea de
Management
București

Master în Management și
Marketing internațional.

Academic - Universitar
Academia de Studii Economice, Facultatea de
Management
10/2018 - 07/2021, București

Licență în Management

EXPERIENȚĂ DE MUNCĂ

Prezentator Produse (Promotor, Brand
Ambasador), FieldStar, Grupul 7
Pentru Brandul următor: Christian Dior, Chanel,
Giorgio Armani, Rituals, Hermes.
04/2015 - Present, București

Am sarcina de a promova sau vinde diferite produse ale unui brand,
în general de lux, spre exemplu parfumuri sau produse de make-up.

a lua legatura: -Stancu Elena nextstepevents.ro

Voluntar
Solturism SRL, Asociația Turistică ,, Aventura în
natură ", Proedus
03/2021 - Present, București

Proedus PMB - proedus@pmb.ro

a lua legatura: -Solturism office@solturism.ro

Șef de grupă
ASE-Facultatea de Management
10/2018 - 06/2019, București

Șef de Serie
ASE-Facultatea de Management
10/2018 - Present, București

Am participat la numeroase conferințe din cadrul facultății cât și
workshop-uri. precumȘ ROSE NC 55, MAN Pro, CREȘTEREA
PERFORMANȚELOR SISTEMULUI EDUCAȚIONAL UNIVERSITAR,
WORKSHOP "Managementul Timpului", Sesiunii de cercetare
stințifiică, Workshop- ul "Dezvoltare personală și managementul
carierei", Atelierul " Lucru integrat", Workshop-ul P&G.

SKILLS

Microsoft Office Ambiție Devotament Răbdare

Windows QM Empatie WinQSB

Abilități de comunicare excelente Seriozitate

Promtitudine Creativitate Spirit de lider

Abilitate de planificare / organizare Adaptabilitate

Punctuală Curiozitate Învațare rapidă

ORGANIZATIONS

Asociația Studenților (ASER)- Academiei de Studii Economice

Consiliul Studenților- Academia de Studii Economice
 (2018 - 2021)

CERTIFICATES

Diplomă de licență (10/2018 - 07/2021)
Economist - Specialist în Management.

Sesiunea de Cercetări Științifice (04/2018 - 05/2018)
Mențiunea 1 (Macroeconomie)

Diploma de Bacaleaurat (09/2014 - 05/2018)

LANGUAGES
Română
Native or Bilingual Proficiency

Engleză
Professional Working Proficiency

INTERESTS

Dezvoltare Personală Obiective Smart

Mediu Motivator Siguranță Promtitudine

Respect Reciproc Eficiență

Cursuri

Cursuri

Realizări / Sarcini

Realizări / Sarcini

Achievements/Tasks

mailto:opris.andreea@gmail.com
https://linkedin.com/in/https://www.linkedin.com/feed/
https://www.instagram.com/queendevilandrr/?hl=ro



