Monica Ghenghea

Experienţa profesională
2010-2012

Expert evaluator tehnico-financiar NE – SC Ernst & Young SRL
Evaluarea cererilor de propuneri de proiecte și a anexelor;
Formularea de clarificări în vederea evaluării corecte a aplicațiilor;
Realizarea rapoartelor de activitate;

2008-prezent

Consultant – Fundația Națională pentru Dezvoltarea Comunitară, Filiala Iași
Pregătirea și scrierea cererilor de finanțare pentru organizație și pentru colaboratori;
Realizarea planurilor de afaceri și a studiilor de fezabilitate;
Analiza nevoilor clienților, organizației și colaboratorilor;

noi.2010-oct.2012

Manager de Proiect – SC Blue Consulting SRL, Iași
Centrul de Servicii Integrate de Ocupare pentru Șomeri – SIOS, cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013
5.1. „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”

2009

Consultant Fonduri Europene – SC The Red Point SA, Iași
Scrierea cererilor de finanțare pentru firmă și colaboratori;
Realizarea bugetelor propunerilor de proiect;
Oferirea de consultanță clienților în realizarea de planuri de afaceri;

2005-2009

Consultant – Fundația Corona
Analiza și formularea problemelor și nevoilor clienților
Scrierea de cereri de finanțare;
Realizarea de planuri de afaceri, studii de fezabilitate;
Implementarea și managementul proiectelor;

2005-2009

Manager de proiect – proiectul „Servicii de consiliere pentru începerea și/sau dezvoltarea unei afaceri”
Responsabil de managementul calității
Consultant comunicare și relații publice – „Environmental Management – suitable socio-economic
development in corss-border constext”, finanțat prin Phare CBC 2005, 2008-2009

Asistent proiect – proiectele „Infoturism – campanie de informare turistică în regiunea transfrontalieră
România-Moldova”, „Implicarea ONG-urilor de mediu în promovarea colectării selective a deșeurilor
menajere”, „Consolidarea democrației prin dezvoltarea inițiativelor civice”

2005-prezent

Trainer
Organizarea și coordonarea programelor de training în marketing, vânzări, PR, plan de afaceri, fundraising,
management, managementul proiectelor;
Pregătirea materialelor necesare sesiunilor de training;
Coordonarea echipei de traineri;
Colaborarea cu membrii celorlalte departamente pentru a răspunde cât mai bine nevoilor clienților;
Prospectarea pieței, analiza concurenților din domeniul trainingului și consultanței;

feb.-oct. 2004

Trainer
Realizarea materialelor pentru training, studii de caz, suporturi de curs;
Organizarea și realizarea trainingurilor în regiunea de NE;
Evaluarea sesiunilor de training;

Educaţie şi formare
2006-2007

Facultarea de Economie și Administrarea Afacerilor , studii aprofundate Planificarea și
Strategia Marketingului;

2001-2005

Facultarea de Economie și Administrarea Afacerilor, specializarea Marketing;

2011

Diplomă Formator, diplomă recunoscută de CNFPA;

2008

Diplomă Manager Proiect, diplomă recunoscută de CNFPA;

2007

Sprijin în elaborarea propunerilor de proiecte de calitate pentru Fondul Social European;

2007

Dezvoltarea planului de afaceri

2006

Portofoliu de clienți și designul noilor produse

Activităţi de voluntariat
2001-2004
Responsabilităţi

Voluntar AIESEC – Asociația Internațională a Studenților din Economie și Management
-

Membru al echipei de organizare a târgului de locuri de muncă – Zilele Carierei;

-

Realizarea de materiale promoționale;

-

Realizarea rapoartelor de evaluare necesare finanțatorilor, sponsorilor și partenerilor;

-

Organizarea sesiunilor de training din cadrul proiectului Centru de Training;

-

Responsabil cu actualizarea bazei de date cu firmele, pregătirea materialelor pentru
întâlnirile cu firmele, negocierea și semnarea contractelor de parteneriat/sponsorizări;

-

Menținerea relației cu parteneri/sponsori.

