Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume KANTOR EDIT EVA
Adresa Str.1 Dec 1918,nr.6,sc 3,ap 4,Beclean jud Bistrita Nasaud
Telefon

Fix

Mobil

0746179985
E-mail
Cetăţenia

kantor_edit@yahoo.com
romana

Data naşterii 14.02.1985
Sex

feminin

Locul de muncă vizat / Psiholog/
Aria ocupaţională resurse umane
Experienţa profesională
Perioada 2007-prezent, psiholog la ONG Asociatia A.F.I. -Profamilia
2008- participarea la implementarea proiectului “Impreuna pentru o viata mai buna”
2007-mediator in campania “Preventie pe Trafic de Fiinte umane” la Asociatia A.F.IProFamilia Bistrita
2003-2007 voluntariat la Agentia A.F.I-ProFamilia in cadrul campaniei “Violenta in
Familie si Preventie pe Trafic de Fiinte Umane”
2007 -practica pedagogica,la liceul Bathory Istva Cluj-Napoca
2006-practica :logopedie,la Scoala Generala Bathory Istvan Cluj-Napoca
2005-2006 practica -psihologia clinica,studiu de caz aplicat
2004-2005 practica in domeniul diagnosticarii studiu de caz aplicat
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Psiholog
Consiliere psihologica:
-evaluarea psihologica
-identificare si orientarea in resurse
-solutii psihologice
-suport emotional

Numele şi adresa angajatorului

Asociatia A.F.I – PROFAMILIA str.Nicolae Titulescu nr.21

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Social

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

2003-2007
Psiholog /Adeverinta nr.954/30.08.2007
Psihologie

Numele şi tipul instituţiei de Universitatea”Babes-Bolyai”Cluj-Napoca absolventa a Facultatii de Psihologie si
învăţământ / furnizorului de Stiinte ale Educatiei,specializarea Psihologie linia de studiu in limba maghiara
formare

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscute

maghiara
romana,spaniola,engleza

Comprehensiune

Autoevaluare

Vorbit

Scris

Nivel european (*)

Abilitati de
ascultare

Abilitati de citire

Interactiune

Exprimare

romana

excelent

excelent

excelent

excelent

spaniola
engleza

bine

bine

bine

bine

excelent
satisfacator

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi

Competente şi abilităţi sociale -desfasor activitatea de psiholog:consiliere in care munca in echipa si comunicarea este
esentiala.

Competenţe şi aptitudini -colaborez la realizarea proiectelor in cadrul serviciului.
organizatorice -mediator in campania “Preventie in trafic de fiinte umane “

Competenţe şi aptitudini - operare calculator
tehnice - navigare Internet
Competenţe şi cunoştinţe de Microsoft Office-Word,Excell,Power Point
utilizare a calculatorului
Competenţe şi aptitudini -desen,
artistice
Permis de conducere

Categoria B

Informaţii suplimentare 2005 oct-dec” Perfetti Van Melle” fabrica de ciocolata la sectorul de productie ClujNapoca

