Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Mădălin-Constantin Ianuș

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
30/04/2016–01/04/2017

Director Executiv
Asociația Semper Musica Tecuci, Tecuci/Galați (România)
▪ coordonare activitati voluntariat si a voluntarilor asociatiei
▪ coordonare flux documente proiect
▪ activitati de coordonare de proiecte, management bugetar si dezvoltare de parteneriate
▪ mentinere contact cu presa, emitere comunicate de presa, monitorizare

30/10/2017–Prezent

Membru
CS-URA

01/06/2015–30/08/2017

Coordonator de Campanie
MTV STAYING ALIVE, București (România)

26/06/2015–Prezent

Co-founder
Asociația Semper Musica Filiala Tecuci, Tecuci/Galați (România)

01/05/2015–30/04/2016

Coordonator PR & Evenimente
Asociația Semper Musica, București (România)
▪ coordonare activitati voluntari
▪ mentinere contact cu presa, emitere comunicate de presa, monitorizare

30/09/2010–30/05/2014

Coordonator de Voluntari
Colegiul Național "Calistrat Hogaș", Tecuci/Galați (România)

15/09/2003–15/09/2010

Membru
Certetașii României, Tecuci/Galați (România)

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
01/10/2017–Prezent

Universitatea Româno-Americană, București (România)
15/09/2010–30/05/2014

Colegiul Național Calistrat Hogaș, Tecuci/Galați (România)
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Strategia Nationala de Actiune Comunitara – Coordonator local tineri, 2013-2014
Program educational, un parteneriat de invatare, care a adus impreuna scolile cu nevoi speciale si
centrele de plasament din oras cu elevii din liceele locale in vederea dezvoltarii de diferite activitati cu
scopul integrarii sociale a tinerilor cu dizabilitati. In cadrul acestui program, am organizat mai multe
activitati educative si de recreere care i-a adus impreuna pe elevii Colegiului National Calistrat Hogas
si tinerii cu dizabilitati din oras. Am coordonat evenimentele si manageriat echipele de tineri, dar si
promovat activitatile cu ajutorul presei locale.
Social Media&Youth – Learning for Employment – Participant, 2015
Creșterea gradului de conștientizare privind importanța competențelor digitale în rândul tinerilor de 1330 de ani din România. Activitatea s-a derulat în cadrul proiectului cu același nume organizat de
Asociația GEYC cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin programul „Tineret în acțiune” (1.1) și
a inclus peste 60 de evenimente derulate la nivel național.
Succesul Profesional, Junior Achievement Young Enterprise – Participant, 2016
Program de orientare profesionala pentru tineri
„Putina bucurie la tine-n farfurie” – Coordonator voluntar, 2012
Program de strangere de alimente pentru cei aflati in dificultate din orasul Tecuci, initiativa care a
implicat atat colectarea de alimente de la cetatenii orasului, cat si sponsorizari din partea firmelor si
companiilor locale.
„Scoala Altfel” – Coordonator activitati, 2012-2013
Activitatile au constat in organizarea de diferite activitati pe diverse teme de interes pentru tineri, de la
chestiuni legate de mediu si social, pana la actiuni culturale si sportive.
Alte activitati, 2010-prezent
Atat in calitate de student, cat si imediat dupa absolvirea liceului, am participat sau organizat tot felul
de activitati de voluntariat, fie unele propuse de unitatile de invatamant din oras, fie de consiliul local,
activitati in urma carora am incercat sa imi dezvolt diferite abilitati si skilluri, dar sa si aduc o
schimbarea la nivelul orasului Tecuci. Daca este necesar, actele doveditoare pot fi trimise ulterior
primirii CV-ului.
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COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Limbile străine

engleză

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

B2

B2

B2

SCRIERE

Discurs oral

B2

B2

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

Competenţe de comunicare

Comunicabilitate şi adaptare socială, competenţe dobândite prin interacțiunea directă cu persoane de
diferite vârste, din diverse medii sociale ca urmare a experienţei de profesor, manager de proiect,
precum şi a sejururilor de lungă durată din străinătate.
Implicare socială dovedită prin participarea la o multitudine de acţiuni sociale în cadrul unor ONG-uri
din ţară sau din străinătate;

Competenţe
organizaţionale/manageriale
Competenţe dobândite la locul de
muncă

Experienta semnificativa in managementul organizational, persoana responsabila fie cu dezvoltarea
de noi departamente, manageriere subalterni etc.
Bună cunoaștere a instrumentelor, tehnicilor managementului de proiect;
Abilitatea de a face față schimbărilor, de a gestiona un număr concomitent de sarcini, de a răspunde
ad-hoc unor solicitări și de a munci constructiv și sub stres pentru atingerea rezultatelor;
Capacitatea de a lua decizii bazate pe analiză, sinteză și analiza rezultatelor ;
Abilitatea de a scrie și redacta observații și rapoarte, pe baza cercetării și analizei comparative a
informatiilor dobândite prin redactarea unor rapoarte de evaluare pe diferite teme ale educației și
formării, în cadrul unor proiecte naționale si europene, sau ca parte a diferite grupuri de lucru;

Competențele digitale

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Permis de conducere
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