Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

DARIUSH AMINAI
Bucuresti (România)

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
11/2017–Prezent

Consilier
Centrul Pentru Tineret al Municipiului Bucuresti
Programe si Proiecte Pentru Tineret

10/2016–11/2017

Analist
EOS-KSI Romania, Bucuresti (România)
• Realizarea campaniilor de apelare automata in conformitate cu strategiile si cerintele fiecarui client;
• Gruparea, actualizarea si analiza listelor de conditii privitoare la selectiile pentru apelare automata;
• Administrarea sistemului de apelare automata;
• Gestiunea si monitorizarea campaniilor in desfasurare;
• Monitorizarea si verificarea implementarii procedurilor specifice departamentului in vederea
eficientizarii activitatilor de planificare a campaniilor de apelare automata
• Realizarea de rapoarte, la date stabilite sau la cerere.

04/04/2016–10/2016

Legal Suport
EOS-KSI Romania, Bucuresti (România)
• Analizeaza dosarele de credite bancare neperformante si gestioneaza activitatile de recuperare a
creantelor;
• Redacteaza si sustine actiuni pentru chemarea în judecata a debitorilor;
• Coordoneaza relatia cu executorii judecatoresti parteneri; se asigura ca actiunile pe care acestia
trebuie sa le realizeze in cazurile predate se efectueaza la timp si in conformitate cu procedurile si
legislatia in vigoare in materia executarii silite;
• Responsabil de rezultate obtinute in dosarele de executare silita, efectueaza deplasari la debitori
impreuna cu executorii judecatoresti, urmareste demersurile efectuate in dosarele de executare etc;
• Efectuează rapoarte privitoare la rezultatele obţinute;
• Asigura actionarea cazurilor alocate in acord cu cerintele calitative si in termenele stabilite cu
superiorul direct;
• Urmeaza procedurile specifice actiunilor in instanta pentru cererile de investire, de executare, de
partaj si pentru orice alte cazuri in care este delegat de catre superiorul direct;
• Formuleaza intampinari pentru cazurile in care exista contestatii la executare;
• Mentine relatia cu departamentele interne implicate in activitatea sa;
• Urmăreşte rezultatele obţinute şi realizează planuri de încasări agreate.

20/11/2015–15/01/2016

Voluntariat
ITMR - Initiativa Tinerilor pentru Modernizarea Romaniei, Bucuresti (România)

26/06/2014–28/07/2014

Departamentul Juridic / Departamentul de Cercetare
Cabinet Parlamentar- Deputat Alina Gorghiu, Bucuresti
Stagiu Practica

6/7/18
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12/05/2014–16/06/2014

DARIUSH AMINAI

Asistent Jurist
Primaria Sectorului 6, Bucuresti
Administratia Domeniului Public si Dezvoltare Urbana
Stagiu Practica

02/12/2013–06/01/2014

Asistent Jurist
SC Caroli Foods SRL, Bucuresti
Stagiu Practica

01/07/2013–01/10/2013

Asistent Logistica
SC Donia Speed SRL, Bucuresti
Stagiu Practica

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
10/2016–Prezent

Facultatea de Administratie si Afaceri - Master Consultanta in
Afaceri
Universitatea Bucuresti, Bucuresti (România)

01/10/2013–01/06/2016

Facultatea de Administratie si Afaceri - Sectia Administratie Publica

Licentiat in stiinte
administrative

Universitatea din Bucuresti
Contabilitate, Informatica, Microeconomie, Macroeconomie, Management, Drept Civil, Drept Penal,
Economia Sectorului Public, Finante Publice, Economia Sectorului Public, Investitii Publice, Statistica,
Management de Proiecte, Planificare Strategica
15/09/2009–01/06/2013

Diploma de Bacalaureat

Media - 9,00

Colegiul Tehnic Energetic, Bucuresti
Atestat Tehnician Mecatronist
COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Limbile străine

ÎNȚELEGERE

Engleză

VORBIRE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

A2

A2

B1

SCRIERE

Discurs oral

A2

B2

Certificat eliberat de Consiliul National de Formare Profesionala,Ministerul Muncii si Educatiei.

B2

Persană

A1

B2

B2

A1

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competențele digitale

-Cunoaştere avansata a instrumentelor Microsoft Office, PL/SQL, Libre Office, Outlook.
-Certificat eliberat de Consiliul National de Formare Profesionala,Ministerul Muncii si Educatiei absolvit
in cadrul programului de perfectionare pentru competentele digitale Nivel Avansat.
-Aptitudini operationale in cadrul sistemului de operare Windows.

Permis de conducere

6/7/18
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DARIUSH AMINAI

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Competente de organizare,
manageriale si de comunicare

-Comunicare in limba straina.
-Ablitati excelente de organizare, initiativa, spirit inovator
-Comunicare interactiva si desfasurarea activitatii in cadrul echipei, cu scopul de a obtine performante.
-Identificarea sarcinilor, planificarea activitatilor zilnice, organizarea timpului de lucru.
-Dezvoltare personala, integrare rapida, punctualitate, seriozitate.
-Stabilirea, intelegera rapida, deschidere catre lucruri noi.

Proiecte si Programe
Educationale

"Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti-Ilfov
-Conferinta Stiintifica - Universitatea Bucuresti - "Impactul economic al sistemelor open source asupra
unei institutii publice"
-Certificat eliberat de Ministerul Muncii si Educatiei absolvit in cadrul programului de perfectionare
pentru competentele sociale si civice, in vederea medierii conflictelor prin practici restaurative
(Finantat de Fondul European).
-Certificat Tehnician Mecatronist nivel 3.
-Practica in intreprindere simulata (in parteneriat cu Ministerul Educatiei si Cercetarii si Quipa, finantat
de fondul european).
-Program de educatie financiara- MoneySensse ( sponsorizat de Royal Bank of Scotland).
-Programe desfasurate in cadrul fundatiei Tineri pentru tineri.
-Curs Lexis Scoala de Limbi Straine ( Limba Engleza).
-Training organizat pentru perfectionarea aptitudinilor de Comunicare in cadrul ASUB(Asociatia
studentilor din Universitatea Bucuresti).
-Training organizat pentru perfectionarea aptitudinilor de Lidership in cadrul ASUB((Asociatia
studentilor din Universitatea Bucuresti).
-Training organizat in cadrul „Zilelor Carierei” privind Profesionalismul si Eticheta de Afaceri.
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