
MATEIU-VESCAN ROXANA-ȘTEFANA
Expert responsabil de activitati de consiliere - Proiect ROSE Student Learning

Hub 2, Universitatea Babes-Bolyai

28 ani din Cluj-Napoca, casatorit

Date contact

Email: roxanasvescan@gmail.com Tel: +40740596235

Adresa: Aleea Retezat nr 5, Cluj-Napoca

Despre mine

Consider ca oamenii invata pe tot parcursul vietii, lucru pe care mi-l doresc si eu - sa am experiente de munca care sa ma

provoace si care sa ma ajute sa ma dezvolt continuu. Mi-ar placea sa lucrez alaturi de o echipa dinamica si creativa, alaturi de

care sa invat lucruri noi.

Experienta profesionala

Experienta pe

departamente

Vanzari: 2 luni

Resurse umane / Psihologie: 6 ani si 2 luni

Educatie / Training / Arte: 7 ani

Mar 2020 - prezent Expert responsabil de activitati de consiliere - Proiect ROSE Student Learning Hub 2,

Universitatea Babes-Bolyai1 an si 2 luni

Cluj-Napoca | Resurse umane / Psihologie | Educatie / Training

Contactarea participantilor inscrisi in proiect;
Pregatirea si sustinerea intalnirilor de mentorat;
Asistarea participantilor in completarea documentelor necesare inscrierii;
Pregatirea si derularea activitatilor de consiliere - workshop-uri tematice sau sedinte individuale de consiliere
in cariera;
Realizarea raportarii lunare.

Oct 2017 - prezent Cadru didactic asociat - Universitatea Babes-Bolyai
3 ani si 7 luni Cluj-Napoca | Educatie / Training / Arte | Educatie / Training

Pregatirea materialelor pentru seminariile aferente cursului de Psihologie Educationala, respectiv
Psihologia Dezvoltarii;
Sustinerea propriu-zisa a seminarelor;
Colectarea si evaluarea temelor de seminar;
Oferirea de asistenta studentilor pe tot parcursul semestrului;
Organizarea examenului final;
Evaluarea studentilor;
Supervizarea studentilor din practica pedagogica;
Oferirea de feedback studentilor din practica pedagogica atat pentru proiectarea activitatilor, cat si in urma
sustinerii lor;
Evaluarea studentilor din practica pedagogica.

Mai 2016 - prezent Consilier - Asociatia Respiro
5 ani Cluj-Napoca | Resurse umane / Psihologie | Prestari servicii

Promovarea proiectului in mediul online;
Scrierea de articole de specialitate;
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Oferirea de suport psihologic persoanelor care solicita serviciile proiectului;
Pregatirea sedintelor de consiliere online din materiale de specialitate;
Sustinerea de sedinte de consiliere online.

Feb 2016 - prezent Consilier vocational - Centrul de Carieră, Alumni și Relaţia cu Mediul de Afaceri UBB
5 ani si 3 luni Cluj-Napoca | Resurse umane / Psihologie | Administratie / Sector Public

Pregatirea si sustinerea de workshop-uri pe diferite teme de interes pentru studenti;
Asistarea studentilor sau a elevilor in identificarea unor probleme ce tin de cariera sau mediul academic si
directionarea lor spre rezolvarea acestor probleme;
Pregatirea si sustinerea sedintelor de consiliere si orientare in cariera;
Administrarea si cotarea testelor de specialitate si interpretarea rezultatelor acestora, prin platforme de
specialitate;
Oferirea de training pentru voluntari;
Supervizarea studentilor din practica;
Promovarea activitatilor centrului.

Dec 2018 - Mar 2020 Expert consiliere si orientare - Proiect POCU - Consiliere-Practica-Motivare-avantaje pentru

angajare!, Universitatea Babes-Bolyai1 an si 4 luni

Cluj-Napoca | Resurse umane / Psihologie | Educatie / Training

Pregatirea si sustinerea workshop-urilor initiale, in care participantii se cunosc si completeaza o serie de
chestionare de specialitate (personalitate, interese si valori de cariera, dificultati luare de decizii de cariera);
Pregatirea si sustinerea sedintelor individuale de consiliere in cariera, in care se discuta rezultatele
participantului la chestionarele completate si i se recomanda diferite activitati pe baza acestora;
Pregatirea si sustinerea unor workshop-uri tematice (Obiectivele SMART; Pregatirea CV-ului si a interviului de
angajare; Ce ne influenteaza alegerile - factori de decizie in cariera; Managementul timpului);
Realizarea unei raportari finale cu privire la activitatile si rezultatele proiectului;
Realizarea unui ghid de cariera impreuna cu ceilalti consilieri;
Realizarea raportarii lunare.

Iun 2019 - Nov 2019 Expert - Proiect FDI - Facilizarea incluziunii tinerilor in mediul academic si pe piata muncii -

InclusUBB, Universitatea Babes-Bolyai6 luni

Cluj-Napoca | Resurse umane / Psihologie | Educatie / Training

Organizarea de workshop-uri cu tematica orientarii in cariera;
Promovarea workshop-urilor in randul populatiei tinta;
Contactarea directa a participantilor;
Pregatirea materialelor pentru workshop;
Sustinerea propriu-zisa a workshop-urilor;
Contactarea unor scoli din afara orasului Cluj, in cadrul carora elevii au completat diferite chestionare cu
privire la consilierea in cariera;
Realizarea rapoartelor individuale pentru fiecare elev;
Pregatirea si sustinerea unor workshop-uri in cadrul carora elevii au inteles rezultatele la chestionarele
completate;
Organizarea unei seri de jocuri pentru elevi, in cadrul evenimentului "Weekend lung la UBB".

Apr 2014 - Dec 2018 Voluntar - Asociatia Pro.Misiune
4 ani si 9 luni Cluj-Napoca | Educatie / Training / Arte | Prestari servicii

Participarea in mai multe proiecte ale asociatiei (YourSELF - program de dezvoltare socio-emotionala,
Taberele YourSELF si Invata sa Inveti, Go beyond Yourself, Seri de jocuri).
- promovarea proiectelor in mediul online;
- pregatirea activitatilor si a materialelor pentru fiecare intalnire saptamanala sau pentru tabere;
- formarea si mentinerea legaturii cu participantii din proiecte si cu ceilalti voluntari;
- sustinerea activitatilor si a sesiunilor de debriefing;
- gestionarea conflictelor;
- oferirea unui cadru sigur si care permite invatarea non-formala si sustinerea celorlati voluntari in pregatirea
activitatilor.

Iun 2018 - Nov 2018 Expert - Proiect FDI - Optimizarea accesului si integrarii tinerilor in mediul academic si pe

piata muncii - SuccesUBB, Universitatea Babes-Bolyai6 luni

Cluj-Napoca | Resurse umane / Psihologie | Educatie / Training

Organizarea de workshop-uri cu tematica orientarii in cariera;
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Promovarea workshop-urilor in randul populatiei tinta;
Contactarea directa a participantilor;
Pregatirea materialelor pentru workshop;
Sustinerea propriu-zisa a workshop-urilor;
Contactarea unor scoli din afara orasului Cluj, in cadrul carora elevii au completat diferite chestionare cu
privire la consilierea in cariera;
Realizarea rapoartelor individuale pentru fiecare elev;
Pregatirea si sustinerea unor workshop-uri in cadrul carora elevii au inteles rezultatele la chestionarele
completate;
Organizarea unei seri de jocuri pentru elevi, in cadrul evenimentului "Weekend lung la UBB".

Iul 2017 - Dec 2017 Expert - Proiect FDI - Acces-participare-echitate-incluziune in invatamantul superior -

EchitUBB, Universitatea Babes-Bolyai6 luni

Cluj-Napoca | Resurse umane / Psihologie | Educatie / Training

Organizarea de workshop-uri cu tematica orientarii in cariera;
Promovarea workshop-urilor in randul populatiei tinta;
Contactarea directa a participantilor;
Pregatirea materialelor pentru workshop;
Sustinerea propriu-zisa a workshop-urilor;
Organizarea unei seri de jocuri pentru elevi, in cadrul evenimentului "Weekend lung la UBB".

Mai 2016 - Apr 2017 Voluntar - Centrul de Resurse pentru Adolescenti
1 an Cluj-Napoca | Educatie / Training / Arte | Educatie / Training

Pregatirea materialelor si activitatilor pentru workshop;
Sustinerea de workshop-uri si alte activitati;
Organizarea si insotirea participantilor in iesiri sau excursii;
Promovarea activitatilor centrului in comunitate.

Iul 2015 - Oct 2015 Administrative & Payroll Intern - Adecco Resurse Umane
4 luni Cluj-Napoca | Resurse umane / Psihologie | Prestari servicii

Pregatirea viitorilor angajati in demersul angajarii si instruirea acestora in ceea ce priveste documentele
necesare si pasii care urmeaza sa fie atinsi;
Programarea acestora la cabinetul de medicina a muncii si la semnarea contractului de munca;
Pregatirea documentelor necesare viitorilor angajati;
Asistarea viitorilor angajati in semnarea documentelor de angajare;
Gestionarea dosarelor angajatilor si mentinerea unei structuri organizate in dosarele fiecarui client;
Preluarea apelurilor telefonice si oferirea informatiilor cerute, respectiv directionarea apelului catre
departamentul adecvat;
Realizarea pontajelor angajatilor;
Organizarea documentelor si beneficiilor aferente salarizarii.

Iun 2014 - Dec 2014 Intern - Lugera The People Republic
7 luni Cluj-Napoca | Resurse umane / Psihologie | Prestari servicii

Screening CV;
Cautarea potentialilor candidati in baza de date proprie sau pe site-uri de specialitate;
Introducerea CV-urilor primite in baza de date;
Contactarea telefonica a potentialilor candidati si programarea acestora la interviu;
Participarea activa la interviu;
Transmiterea feedback-ului in urma interviului cu recruiter-ul sau cu clientul;
Preluarea apelurilor telefonice;
Pregatirea CV-urilor to send;
Traduceri romana-engleza sau engleza-romana.

Abilitati si competente dobandite: 
Lotus Notes, Microsoft Office, Google Docs, OpenOffice

Aug 2013 - Oct 2013 Intern - Integra HR S.R.L
3 luni Cluj-Napoca | Resurse umane / Psihologie | Prestari servicii

Screening CV; 
Introducerea CV-urilor în baza de date a organizaţiei;
Administrarea unei adrese de e-mail; 
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Traducerea diferitelor documente din română in engleză sau din engleză in română.
Contribuţia majoră a fost dezvoltarea bazei de date a organizaţiei, dar și actualizarea acesteia prin adăugare
de noi domenii sau subdomenii

Iul 2013 - Sep 2013 Consultant Vânzări - Your Trend S.R.L.
3 luni Cluj-Napoca | Vanzari | Prestari servicii

Aranjarea produselor pe stand;
Consilierea clientilor in vederea alegerii produselor potrivite;
Ajustarea accesoriilor;
Pastrarea curateniei standului;
Incasarea banilor, cash sau prin card.

Educatie

2017 - prezent Doctorat - Școala Doctorală de Psihologie Cognitivă Aplicată, Universitatea Babeș-Bolyai
Psihologie | Cluj - Napoca

2015 - 2017 Masterat - Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei
Consiliere si interventie psihologica in dezvoltarea umana | Cluj-Napoca

2012 - 2015 Facultate - Universitatea Babes Bolyai, Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei,

Departamentul de Psihologie
Psihologie | Cluj-Napoca

2009 - 2012 Liceu / Școală profesională - Liceul Teoretic "Gheorghe Sincai"
Limbi straine | Cluj-Napoca

Abilitati

Abilitati generale

Abilitati de comunicare, abilitati de feedback, Public speaking, Teamwork, Aptitudini si competente organizatorice,

Responsabilitate, Punctualitate, Ascultare activa, abilitati de training si coaching

Abilitati dobandite la locurile de munca

Lotus Notes, Microsoft Office, Google Docs, OpenOffice

Limbi straine

Engleză - Avansat, Franceză - Incepator

Alte informatii

Certificari

Formator

perioada Iun 2020 - Iun 2020

Parcurgere curs de formator acreditat ANC.

Certificat de licenta Cognitrom Assesment System

perioada Feb 2018 - Feb 2018

Licentiere pe platforma Cognitrom Assesment System (CAS++), care contine instrumente psihologice.

Certificat Manager de Transport Marfa
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perioada Aug 2013 - Sep 2013

European Computer Driving Licence

perioada Feb 2011 - Mar 2011

Permis de conducere

Categoria B

dobandit in 21 sep 2018

www.ejobs.ro
contact@ejobs.ro

CV Mateiu-vescan Roxana-Ștefana | Pag. 5/5

http://www.ejobs.ro
mailto:contact@ejobs.ro

