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Rezumat  

- recrutarea, evaluarea și administrarea a mii de angajați pentru locuri de muncă în țară sau străinătate; 

- implicarea în proiecte de voluntariat în domeniile social, antreprenoriat, de mediu și educație;   

- inițierea de amendamente, proiecte de legi și politici publice în domeniul relațiilor de muncă. 

 

Experiență profesională 

12.2016 – prezent  
Deputat – Camera Deputaților, București 
- membru în comisia de muncă și protecție socială 
- inițierea unor legi și amendamente referitoare la eliminarea și limitarea pensiilor speciale, publicarea 
veniturilor salariale din instituțiile publice sau introducerea legală a șomajului tehnic pentru personalul 
din instituțiile publice 
  
07.2016 – 11.2016 
Consilier local – Consiliul Local al Sectorului 1, București 
- membru în comisia de buget-finanțe 
- inițiatorul unei hotărâri de consiliu local referitoare la demararea proiectului unui nou spital de arși 
 
02.2014 – 11.2016 
Coordonator departament recrutare și evaluare (Wyser) – Gi Group, București 
Companie multinațională de servicii de resurse umane 
- coordonarea unei echipe de consultanți în recrutarea pentru poziții tehnice și manageriale 
- derularea unui proiect de evaluare profesională a 2000 de angajați  
 
05.2013 - 02.2014 
Partener de resurse umane al departamentului de creație – Gameloft, București 
Companie multinațională dezvoltatoare de jocuri pentru dispozitive mobile 
- dezvoltarea unui curs de formare profesională internă 
- dezvoltarea de procese sau proiecte interne de resurse umane referitoare la recrutare, orientare, 
managementul performantei și brandul de angajator 
 
07.2011 – 06.2012 
Manager resurse umane – Adecco, București 
Companie multinațională de servicii de resurse umane 
- scăderea fluctuației de personal și recrutarea pentru posturi interne 
- dezvoltarea de criterii de performanță pentru funcțiile interne și implementarea de politici de resurse 
umane 
 
07.2007 – 06.2011 
Director al biroului local – Adecco, Oradea 
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Companie multinațională de servicii de resurse umane 
- deschiderea și dezvoltarea unei filiale locale 
- câștigarea poziției de lider pe piața locală a serviciilor de recrutare și administrare de personal  
 
06.2004 – 06.2007 
Recrutor și trainer – Proactiv, Oradea 
Firmă proprie de servicii de resurse umane 
- recrutare pentru locuri de muncă în țară și în străinătate 
- pregătirea, susținerea și evaluarea unor cursuri de formare 
 
09.2003 – 05.2014 
Trainer – Fundația Life, Oradea 
Organizație neguvernamentală activă în domeniul educației pentru tineri 
- pregătirea, susținerea și evaluarea unor cursuri de formare naționale și internaționale 
- autor de manuale pentru cursuri de formare pentru tineri 
 

Educație și formare 

2015 – Casa Paleologu – Retorică 
2014 – Evaluator de competențe profesionale 
          – HR Enterprise – Design organizațional 
2013 – HR Enterprise – Partener resurse umane 
          – Casa Paleologu – Teoria și practica diplomației 
2012 – Coursera – Gamification 
2011 – Adecco – Recrutare 
2004 – Academia Mediteraneeană de Studii Diplomatice – Diplomație bilaterală 
2005 – Agenția Națională pentru IMM – Antreprenoriat 
2000 – 2001 Liga Pro Europa – Academia Interculturală Transsylvania 
* anul indică momentul și nu durata cursurilor de formare ce au durat câteva zile, săptămâni sau luni 
1999 – 2003 Universitatea Oradea – Drept, licență în drept internațional public 
         Președinte ELSA România 2002-2003, asociația europeană a studenților la drept  
1995 – 1999 Liceul Emanuil Gojdu Oradea – Informatică, atestat profesional ajutor analist programator 
 

Membru ONG 

2015 – Rotary Club Oradea 1113 
2013 – Mensa România 
 

Limbi străine 

Engleză – Avansat 
Maghiară – Avansat 
 

Alte informații  

Permis de conducere cat. B 
Proprietar și utilizator de bicicletă 


