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BADEA FLORENTINA-MARINELA
Customer demand analyst - Lear Romania

28 ani din Pitesti, necasatorit

Date contact

Email: flory_badea88@yahoo.com Tel: 0730306026

Adresa: Str Alunului Bl B23a

Obiectiv profesional

Obiectivul meu actual este gasirea unui loc de munca intr-o companie multinationala, intr-un domeniu de actualitate si de

perspectiva, in cadrul unei echipe dinamice si responsabile, unde pot dobandi noi cunostinte si optima lor conjugare cu

aptitudinile personale.

Experienta profesionala

Experienta pe

departamente

Merchandising / Promoteri: 1 an si 9 luni

Inginerie: 3 luni

Vanzari: 7 ani si 10 luni

Feb 2017 - prezent Customer demand analyst - Lear Romania
4 luni Pitesti | Inginerie | Transport / Logistica / Import - Export

RESPONSABILITATI:
- Recepţia programelor clientului și integrarea corectă a acestora în sistem.
- Revizuirea tendinţelor istorice ale vânzărilor, pregătirea datelor de prognoză, elaborarea modelelor statistice
de prognoză și evaluarea rezultatelor prognozate;
- Coordonarea și comunicarea cu departamentul de planificare a aprovizionării conform previziunilor sau
planurilor de acţiune ale clientului.
- Negocierea unei noi date de livrare catre client. Modificarea în cazul în care data propusă de client nu poate
fi respectată din diverse motive;
- Stabilirea zilnica a unei listă de produs finit necesară pentru livrari in functie de fiecare tip de transport.
- gestionarea inventarului managementul lanţului de aprovizionare, negocierile, managementul transportului,
termenele de livrare, import-export, managementul ambalajelor;
- definirea și implementarea procedurilor specifice pentru fluxul de mărfuri finalizate în departamentul de
logistică;
- Pregătiţi rapoartele zilnice, săptămânale, lunare, în conformitate cu regulile interne;
- Păstrarea legăturii cu departamentul de producţie pentru a realiza un flux optim de fabricare;

Sep 2010 - Feb 2017 Reprezentant vanzari - Vodafone SA
6 ani si 6 luni Pitesti | Vanzari | IT / Telecom

Responsabilitati:

prezetarea si cresterea vanzarilor produselor si serviciilor Vodafone catre clientii potentiali si existenti in scopul
de a atinge targetul de vanzari al magazinului;
-Asigurarea acuratetii inregistrarii datelor clientilor in bazele de date (verificarea integritatii, completarea
contractului, facturarea si completarea certificatului de garantie, completarea contractului de transfer de
responsabilitate);
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-Oferirea de informatii intr-o maniera eficeinta si politicoasa catre clientii potentiali si catre clientii deja existenti
ai firmei despre produse si servicii, preturi, conditii de livrare, conditiile contractuale, termenul de garantie si
suportul tehnic;
-Mentinerea imaginii companiei si respectarea standardelor ei, livrand servicii de o inalta calitate si
profesionalism si prin asigurarea unei curatenii exemplare in aria magazinului;
-Pregatirea rapoartelor zilnice despre vanzarile si activarile zilnice.
-Indeplinirea tuturor activitatilor si operatiunilor solicitate de catre clienti, conform procedurilor in vigoare;
-Informarea permanenta in legatura cu ofertele si serviciile nou aparute.

REALIZARI:
-Atingerea obiectivelor de vanzaare si satisfacerea cerintelor clientilor cu profesionalism si printr-o atitudine de
vanzari proactiva in scopul de a crea cea mai buna experienta pentru client.
-Intocmirea actelor in conformitate cu procedurile in vigoare si organizarea activitatilor astfe incat sa imi
indeplinesc obiectivele zilnice legate atat de cifre cat si de administrarea actvitatilor si ordonarea actelor
necesare.

BENEFICII:

-salariu atractiv;
-bonusuri din vanzari;
-bonuri de masa si bonuri cadou;

Apr 2009 - Sep 2010 Agent vanzari - New Vision
1 an si 6 luni Pitesti | Vanzari | -

-atragerea de noi clienti si oferirea informatiilor necesare alegerii celei mai bune variante;   
-cunoasterea detaliilor ofertelor promotionale si citirea cu atentie a comunicatelor cu privire la aceste oferte; 
-punerea in evidenta a ofertelor promotionale la telefoane si servicii;                                                                   
          
-mentinerea imaginii impecabile a magazinului;
 -atingerea targetului si obiectivelor stabilite de firma;
 -castigarea concursurilor propuse de producatori si compania VODAFONE; 
-activitati de gestiune si contabilitate primara(gestiune marfa, inventarierea marfii, eliberare facturi si bonuri
fiscale, intocmire avize de insotire a marfii, proces verbal de intrare in service, intocmire garantii produse) 
-instruirea promoterilor in vederea atragerii de noi clienti;
Ca si reprezentant vanzari nu aveam angajati in subordine, dar pot sa spun ca locatia in care am lucrat si-a
realizat targetul lunar, aflandu-se pe primul loc printre dealerii din judetul Arges.
Responsabilul de resurse umane al firmei unde lucrez in prezent;
-bonusuri din vanzari;
-bonuri de masa si bonuri cadou; 

Iul 2007 - Apr 2009 Promoter - AD-Consulting,Promo Flash
1 an si 10 luni Pitesti | Merchandising / Promoteri | -

Contactarea clientilor, atragerea noilor cumparatori, oferirea unor explicatii privind produsele si marca,
convingerea clientilor sa cumpere produsele promovate .
Printre marcile pentru care am facut sampling sunt:Vodafone, Germanos, Silvana, Napolact etc.
Cresterea numarului de cumparatori pentru produsele promovate si cresterea cotei de piata pentru marcile ce
sustineau campaniile de promovare.
Cristina Cergan-supervisor.
Salariu atractiv,bonusuri.

Educatie

2011 - 2013 Masterat - Universitatea de stat din Pitesti
Ingineria autovehiculelor- Trafic rutier si evaluarea accidentelir de circulatie | Pitesti

Disertatie cu tema: " Aplicarea principiului internalizării externalităţilor în domeniul automobilelor și
transporturilor rutiere"

2008 - 2011 Facultate / Colegiu - universitatea de stat din Pitesti
Stiinte economice-Marketing | Pitesti

Marketing&Management-Licenţiată în marketing, cu tema de licenţă: "Strategii de comunicare pe piata
telefoniei mobile din Romania.Studiu de caz:Vodafone vs. Orange vs. Cosmote"
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2004 - 2008 Liceu - Colegiul National IC Bratianu
Matematica Informatica-Intensiv | Pitesti

Abilitati

Abilitati generale

Oracle, Outlook, Bună capacitate analitică - rezultatul experienţei în departamentele companiei Vodafone, Spirit de echipă -

abilitate dezvoltată în timpul celor doi ani în care am lucrat alături de o echipă in continua schimbare, CUNOSTIINTE

PC:\\r\\n-operare calculator;\\r\\n-tehnoredactare;\\r\\n-cunostiinte MS OFFICE WORD, Microsoft PowerPoint, Adaptare rapida

la mediul de lucru, Microsoft Excel

Limbi straine

Engleza - Avansat, Franceza - Mediu, Spaniola - Mediu

Alte informatii

Atestat informatica(cunostinte Microsoft Office, Baze de date- Visual fox, programare-C++)

Traininguri operator interviu si pentru activitati de  sampling.

Traininguri de vanzare pentru diferite servicii Vodafone.

Permis de conducere

Categoria B

dobandit in 13 sep 2010

Jobul dorit

Tip job Nivel cariera Salariu dorit

Full time Mid-Level/Peste 3 Ani Exp Nespecificat

Orasul dorit Departamentul jobului dorit Industria dorita

Pitesti Controlul calitatii, Auto /

Echipamente, Marketing, Vanzari,

Office / Back-office / Secretariat,

Telecomunicatii, Transport /

Distributie

Masini / Auto, IT / Telecom
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