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Mă numesc Corina Elena Şerban, sunt masterand în
anul I la Facultatea de Mecanică şi Tehnologie,
Universitatea din Piteşti, Programul de Studii de Master
Managementul Logisticii.
În urmă cu 5 ani am absolvit Liceul Teoretic „Iulia
Zamfirescu” din Mioveni, promoția 2011-2015,
Specializarea Matematică-Informatică. Studiul în acest
liceu mi-a oferit ocazia să îmi dezvolt abilitățile în ceea ce
privește coordonarea unei echipe, prin grupurile de lucru
la care am luat parte, dar mi-a oferit, de asemenea, și o
perspectivă asupra deciziilor pe care le-am luat ulterior în
alegerea studiilor de învăţământ superior pentru care am
optat.
În anul 2019 am finalizat studiile universitare de licentă, fiind absolvent al Facultății
de Mecanică şi Tehnologie, Programul de Studii Inginerie Economică Industrială.
În urmă cu un an, am fost stagiară în cadrul AILN Mioveni, atât în sectorul
Expediţie, cât şi Inginerie. Consider că stagiul de practică desfăşurat în cadrul celor
două echipe a fost un început favorabil, care m-a dezvoltat din punct de vedere al
cunoştinţelor acumulate şi care m-a inspirat să iau o decizie cu privire la domeniul în
care mi-ar face plăcere să lucrez.
În prezent, sunt angajată în cadrul Automobile Dacia, direcţia Renault Services
Roumanie, Serviciul Inginerie Ambalaje, postul Pilote Projet Logistique. Groupe Renault
integrează în România toate activităţile specifice construcţiei automobilului, ceea ce a
condus la o performanță economică susținută și la o varietate de oferte de recrutare
pentru specializări diferite pentru: studii client, design, inginerie, testare, fabricaţie,
logistică, comercializare, servicii de business, post-vânzare, finanţare.
Lucrul în cadrul acestei echipe mi-a oferit ocazia să îmi dezvolt competenţele
dobândite pe parcursul facultăţii, dar implicarea în diferitele activităţi a contribuit, cu
siguranţă, la dezvoltarea mea profesională şi personală.
Postul ocupat în cadrul echipei din care fac parte acum cuprinde activităţi diverse în
ceea ce priveşte dezvoltarea de ambalaje. Diversitatea activităţilor din cadrul locului de
muncă a contribuit foarte mult la dezvoltarea abilităţilor mele, la formarea unei
perspective manageriale în ceea ce priveşte lucrul în cadrul unei echipe, dar şi la
dezvoltarea sistemului meu de gândire, care menţine deschisă dorinţa de dezvoltare
permanentă în cadrul locului de muncă.
În acest moment, profilul de masterand s-a concretizat cu un echilibru perfect între
abilităţile dobândite pe parcursul facultăţii, dar şi activităţile desfăşurate în cadrul
locului de muncă actual.

