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Inform aţii personale

Nume / Prenume Hunyadi Monica

Adresă(e) Bucureşti
Teiefon(oane) Mobil: 07'

Fax(uri)
E-mail(uri) @gmail.com

Naţionalitate(-tăţi) romana
Data naşterii 09 mai

Sex feminin
Locul de m uncă v izat / Dom eniul 

ocupaţional

Experienţa profesională

Perioada 14.09.2020 - prezent
Funcţia sau postul ocupat Administrator

Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului Hunymoo SRL

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada 07.04.2016-31.12.2016
Funcţia sau postul ocupat Consultant

Activităţi şi responsabilităţi principale -tinerea evidentei corespondentei, întocmirea de răspunsuri la petiţii, întocmirea materialelor informative 
si de documentare

Numele şi adresa angajatorului Camera Deputaţilor
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada 23.03.2015-31.12.2015

Funcţia sau postul ocupat Colaborator extern
Activităţi şi responsabilităţi principale întocmirea de materiale documentare, sinteze, evaluări

Numele şi adresa angajatorului Camera Deputaţilor
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie si form are

Perioada 2015-2017
Calificarea/Diploma obtinuta Studii maşter -  Comunicare manaaerisla si rpsurco



Disciplinele principale studiate/ 
competente profesionale dobândite

Comunicare manageriala; Evaluarea in managementul resurselor umane; Managementul relaţiilor 
publice si a comunicării instituţionale

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

Universitatea de Vest „Vasile Goldis" Arad

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala

Perioada 2011-2013
Calificarea/ Diploma obtinuta Stiinte ale comunicării/ Comunicare si relaţii publice

Disciplinele principale studiate/ 
competente profesionale dobândite

Relaţii publice sectoriale; Multimedia;lnstitutia purtătorului de cuvant;Publicitate on-line 
Tehnici de redactare

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

Universitatea de Vest „Vasiie Goldis" Arad

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala

Perioada 2005-2009
Calificarea/ Diploma obtinuta Diploma Bacalaureat

Disciplinele principale studiate/ 
competente profesionale dobândite

Matematica informatica

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

Colegiul National „I.C.Bratianu"Hateg

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala

Aptitudin i si com petente  
personale

Limbaţi) materna(e) Limba romana
Limbaţi) străinaţe) cunoscut(a)e

Autoevaluare înţelegere Vorbire Scriere

N ive l european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Limba engleza B2 B2 B2 B2 B2
Limba Franceza A2 A1 A1 A1 A1

(*) N iv e lu l C ad ru lu i E u ro p e a n  C om u n  d e  R e fe r in ţă  P e n tru  L im b i S tră ine

Competenţe şi abilităţi sociale Cateva aspecte care ma caracterizează sunt: comunicativitatea, punctualitatea, onestitatea, 
perseverenta. Manifest spirit analitic si obiectiv, dobândit de-a lungul anilor de studiu parcurşi si sunt, 
totodată, altruista

Competenţe şi aptitudini organizatorice Gasirea modalităţilor de rezolvare a problemelor, abilitatea de a face fata stresului, adaptare la 
program suplimentar de munca

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului

Utilizare PC : Microsoft Officeţword,Excel, Power point) Outlook

Competenţe şi aptitudini artistice Fotografia la nivel de amator, sunt pasionata de calatorii, echitatie, lectura, inot, dans

Curriculum Vitae: nume prenume 
Semnătură:
Data:
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Domenii de interes Relaţii Publice, Marketing, Publicitate, Vanzari, Branding, Dezvoltare personala
Permis de conducere Categoria B

Inform aţii suplim entare Referinţe: pot fi furnizate la cerere

Anexe

s
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