OANA FILIP

Experienţa profesională
noi.2011-dec.2011

Coordonator local al evenimentului 11even Iași
Responsabil de coordonarea și implementarea la nivel local a evenimentului 11even, în cadrul
căruia 11 speakeri reprezentativi pentru comunitatea ieșeană au susținut discursuri pe teme
motivaționale.

apr.2011-ian.2012

Editor online BORȚUN•OLTEANU – Agenție de Comunicare, PR și Comunicare Corporatistă
Responsabilități:
- Realizarea de texte online pentru CampinGrill;
- Realizarea de update-uri pentru contul de social media;
- Participarea la sesiuni de brainstorming online.

iun.2011-iun.2013

Responsabil de Comunicare și Relații Publice – Development Training Consulting Iași
Proiect „Califică-te pentru viitor!” cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3. “Acces şi participare la formare profesională continuă”

mar.2011

oct.2010-iun.2011

Trainer “Copywriting Framework” – Development Training Consulting (Iași)

Copywriter UNICEF – Campania “Viitorul copiilor începe la școală”, BORȚUN•OLTEANU
Responsabilități:
- Realizarea de texte online pentru micro-site-ul www.sustineunicef.ro;
- Realizarea de update-uri pentru pagina de Facebook a proiectului;
- Realizarea de texte pentru newslettere;
- Realizarea de regulamente pentru concursuri online.

oct.2010-iun.2011

PR Office AltIasi.ro
Responsabilități;
- Stabilirea și menținerea relației cu reprezentanții din mass-media locală;
- Conceperea și realizarea textelor de promovare, atât pe site-ul publicației online, cât și pe blogul
acesteia;
- Stabilirea strategiei de comunicare;
- Monitorizarea apariției online;
- Administrarea contului de social media;

iul.2010-Prezent

Editor Copywriteri.ro
Responsabilități:
- Realizarea de articole analitice asupra campaniilor publicitare din România și din străinătate;
- Realizarea de concursuri pe website-ul oficial;
- Administrarea contului de social media.

Educaţie şi formare
2010-2012

Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice – Universitatea “Al.I.Cuza”
Master – “Relații Publice și Publicitate”

2007-2010

Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice – Universitatea “Al.I.Cuza”
Specializarea – “Comunicare și Relații Publice ”

mar. 2010

„Formator” – Atestat CNFPA

apr. 2009

Locul I la workshopul din aprilie 2009 sus�inut de Mugur P�tra�cu de la iLeo pe tema
„Media digitală – Imperativ al comunicării contemporane” în cadrul Congresului Național al
Studenților la Comunicare (București)

mar. 2008-oct.2010

Participare la următoarele traininguri:
Management de Proiect, Public Speaking, Coordonare de Echipă, Time Management.

Activităţi de voluntariat
2007-prezent

Alumnae PRIME – Asociaţia Europeana a Studenţilor la Relaţii Publice şi Comunicare –
Filiala Iaşi.

Responsabilităţi

-

Vicepreședinte Departamentul de Resurse Umane (2008-2009);

în PRIME Iaşi

-

Trainer PRIME Iaşi atât în training intern cât și în cadrul recrutărilor;

-

Organizator şi coordonator în peste 5 proiecte pentru studenți;

-

Membru activ şi cu drept de vot;

-

Alumnae din 2010.

(2007-2011)

