
CIOBANU GABRIEL
Membru in Consiliul de Administratiei - CT BUS S.A.

Din constanta

Date contact

Email: ciobanu_gabriel21@yahoo.com Tel: +40728255414

Experienţă profesională

Experienţă pe

departamente

Management: 7 luni

Transport / Distribuţie: 3 ani și 6 luni

Imobiliare: 5 ani și 1 lună

Vânzări: 6 ani și 10 luni

Iul 2021 - prezent Membru in Consiliul de Administratiei - CT BUS S.A.
7 luni Constanta | Management | Transport / Logistică / Import - Export

gestionarea strategică a organizaţiei prin stabilirea politicilor și obiectivelor;
selectarea, desemnarea, susţinerea și evaluarea performanţei directorului executiv;
monitorizarea stării financiare ale organizaţiei;
aprobarea deciziilor importante (de ex. fuziune, investiţii importante, lichidare etc.) și a bugetelor anuale;
raportarea către acţionari a performanţei companiei;
stabilirea salarizării pentru conducătorii organizaţiei;

Abilităţi și competenţe dobândite: 
Perseverenta, Adaptabilitate, Punctualitate, Organizare, Coordonare, lucru echipa, organizatorice

Aug 2018 - prezent Administrator - LAURAL
3 ani și 6 luni Constanta | Transport / Distribuţie | Transport / Logistică / Import - Export

Apr 2016 - Aug 2021 Reprezentant zonal - Schindler
5 ani și 5 luni Constanta | Vânzări | Comerţ / Retail

Reprezentant zonal pentru SCHINDLER ROMANIA, pozitie subordonata Directorului de vanzari si avand
urmatoarele cerinte si responsabilitati:

- Obiectiv principal: Promovarea si vanzarea produselor companiei catre clienti

- negocierea contractelor si raspunderea pentru corecta executare a contractelor si acordurilor incheiate cu
clientii din portofoliu;

- realizarea planului de vanzari lunar si anual stabilit;

- Mentinerea si dezvoltarea unor relatii eficiente cu clientii

- Prospectarea pietei

- Acorda asistenta tehnica si comerciala clientilor si potentialilor clienti;

- Participarea activa la sedinte interne si colective, impreuna cu clientii si partenerii.
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Nov 2014 - Mar 2016 Agent Vanzari Arabesque - Arabesque SRL
1 an și 5 luni Constanta | Vânzări | Construcţii

Agent de vanzari pentru Arabesque Constanta, pozitie subordonata Directorului de vanzari si avand
urmatoarele cerinte si responsabilitati:

- Obiectiv principal: Promovarea si vanzarea produselor companiei catre clienti

- Preluarea comenzilor de la clienti conform unui planning al vizitelor

- Dezvoltarea portofoliului de clienti si dezvoltarea de relatii de parteneriat cu clientii

- Intocmirea de rapoarte periodice de activitate catre managementul companiei

- Cunoasterea si monitorizarea permanenta a competitiei in zona alocata

Mai 2009 - Mai 2014 Administrator - Elis Imob
5 ani și 1 lună Constanta | Imobiliare | Imobiliară

oProspectarea pie?ei imobiliare;

oIntermedierea tranzac?iilor imobiliare;

oIdentificarea ?i implementarea celor mai bune solu?ii pentru clien?i;

oOrganizarea ?i urmărirea întregului proces de tranzac?ionare;

oAdministrarea bazei de date cu proprietă?i;

oPromovarea ofertelor prin intermediul mijloacelor de comunicare puse la dispozi?ie;

oRaportarea activită?ii;

Abilităţi și competenţe dobândite: 
Microsoft Office

Educaţie

2006 - 2009 Facultate - Spiru Haret
Management | Constanta

2002 - 2006 Liceu / Școală profesională - Grup Scolar Industrial S.N.C
Tehnician Mecanic | Constanta

Abilităţi

Abilităţi generale

Microsoft Office, Proactivitate, os's, Orientare catre rezultate, Comunicare, Relationare, capacitate de lucru in echipa, abilitati

de comunicare, Flexibilitate, 5. Abilitatea de a lucra sub presiune, 4. Perseverenta si motivare, Creativitate, Dinamism,

microsoft word, Persoana motivata, Negociere, shape

Limbi străine

engleză - Mediu
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Alte informaţii

Calificări

Manager transport

dobândit în Aug 2019

Certificări

Certificate of Achievement

dobândit în Mar 2018

Tips and Hints to create offers in shape more efficiently.

Permis de conducere

Categoria: B / dobândit în: 17 mai 2006
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