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Informații personale 

 

Nume/Prenume  Ungvári Beáta Zita 

Adresa  Str. Puskás Tivadar,nr.63,Bl.14,SC.C, AP.13,Sfântu Gheorghe, 

România 

Telefon  Mobil: 0749142915  

E-mail  sepsiipar@gmail.com 

 

Naționalitate   Română, Maghiară 

 

Data nașterii  15.01.1986 

 

 Sex  Feminin 

 

Locul de muncă vizat / 

 Aria ocupațională 

  

 

Experiența profesională 

 

 

Perioada  2017- 

Funcția sau postul ocupat  Consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală 

 Activităţi şi responsabilități 

principalele 

 Preluarea și direcționarea apelurilor telefonice, redactarea 

corespondenței de afaceri necesară desfășurării activității zilnice, 

elaborarea și redactarea documentelor și situațiilor cerute de 

management , emiterea facturilor, întocmire registrul de casă, 

contabilitate primară. 

Numele şi adresa angajatorului     SC SEPSIIPAR SRL 

 Tipul activităţii sau sectorul       Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 

                          de activitate  

                           

                              Perioada         2016-2017 

    Funcția sau postul ocupat        Secretar Economic 

   Activităţi şi responsabilități       Emiterea facturilor, întocmire registrul de casa ,contabilitate primară. 

principalele 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 S.C AKY PROD COM SRL 

Tipul activităţii sau sectorul de       Facilități de cazare pentru vacanțe si perioade de scurtă durată  

   activitate 



Perioada  2014-2016 

Funcția sau postul ocupat  Au-Pair ,Anglia 

 Activităţi şi responsabilități 

principalele 

 Principalele responsabilități constau în a îngriji copii familiei gazdă, 

de a-i duce şi aduce de la școală sau grădiniță, după caz, de a-i hrăni, 

de a se juca împreună cu ei şi de asemenea, de a face menaj ușor în 

casă, adică ștergerea prafului, curățarea cu aspiratorul, etc... Este o 

șansă extraordinară de a-si perfecționa nivelul limbii engleze, atât în 

cadrul familiei gazdă, cât şi prin participarea la cursuri de limba 

engleză avizate de Oxford sau Cambridge 

Perioada  2008-2014 

Funcţia sau postul ocupat  Secretară 

 Activităţi şi responsabilităţi 

principalele 

 Primirea clienților, preluarea şi transmiterea mesajelor , emiterea 

facturilor, întocmire registrul de casă ,contabilitate primară. 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 S.C Trans ABS Impex S.R.L, Str. Lt. Păiuș David ,Nr.1 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

 Vânzarea pieselor auto şi service 

 

Educație şi formare 

 

Perioada  2005-2008 

Calificarea / diploma 

obţinută 

 Diplomă de licență 

Domenii principale studiate 

/ competente dobândite 

 Economia Comerțului Turismului şi Serviciilor 

Numele şi tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca facultatea de Științe 

Economice şi Gestiunea Afacerilor 

Nivelul de clasificare a 

formei de învățământ / 

formare 

 Studii superioare de lungă durată 

Perioada  2005 

Calificarea / diploma 

obținută 

 Diplomă de Bacalaureat 

Domenii principale studiate 

/ competente dobândite 

 Matematică-Informatică 

Numele şi tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de 

formare 

 Liceul Teologic Reformat 

   

 Aptitudini şi competente 

personale 

  

Limba maternă  Maghiară 

 Limbi străine cunoscute   



Română 

Engleză 

 Avansat 

 

Mediu 

Competențe şi abilități 

sociale 

 - capacitate de relaționare 

- Înțelegerea nevoilor clienților și capacitatea de a răspunde cerințelor 

acestora în cel mai scurt timp 

- abilitatea de a lucra în echipă 

Competențe şi aptitudini 

organizatorice 

 - bun organizator spirit de echipă 

-capacitatea de a acționa independent 

Competențe  şi aptitudini 

tehnice 

 Utilizare MS Office (Word, Excel, Power Point), Windows, Internet Explorer 

Utilizare programe de contabilitate Hamor, Saga 

Alte competențe şi 

aptitudini 

 -dorință de reușită, fidelitate 

 -abilitatea de lucru sub presiunea timpului 

-deschidere spre nou şi colaborare în realizarea obiectivelor propuse 

Permis de conducere   Categoria B 

 Anexe   

   

 

 

 

 

 

 

 


