
Stimate Domnule Rector  

  

       Vă adresez această scrisoare de intenţie ca răspuns la anuntul dumneavoastra pentru postul 

vacant de sef de cămin in Complexul Belvedere Vechi.  

        Am absolvit Faculatea de Istorie si Filosofie, departamentul politică, specializarea Studii de 

Securitate din cadrul Universitatii Babeş-Bolyai din Cluj.  

      Nu doar absolvirea unei facultăți in domeniul securității ma recomandă pentru acest post dar si 

practica la aeroportul din Cluj precum si experienta mea de  voluntar la două asociatii pentru 

studenti (de etnie roma) participând la toate întâlnirile precum si întocmirea rapoartelor ma descriu 

ca şi o persoana consecventă, activă, responsabilă. Îmi doresc să am şansa de a fi aleasă sef de 

cămin, unde o să pot să-mi pun in evidenţă capacităţile intelectuale şi experienţa acumulata  

      Oportunitatea unei discuţii despre cum ar putea fi folosite cunoştinţele şi priceperea mea în 

avantajul atât a locatarilor Căminelor Academiei de Studii Economice cât şi a celorcare le 

administrează, ar fi binevenită.  

           

  

               Cu deosebită consideraţie  

  

Mezok Ionela-Lucica  

  



MEZOK IONELA-LUCICA 
Din Bucuresti 

Date contact 

 

Experienţă profesională 

 

Efectuam servicii de curăţare a magazinului, aranjarea pe rafturi 

a produselor, gestionarea produselor.  

Abilităţi și competenţe dobândite:  
Comunicare, casa marcat, lucru echipa, comunicare relationare, spirit 

echipa, gestionarea marfurilor banilor  

Educaţie 

2021 - prezent 
Masterat - Academia de Studii Economice din București  
Securitate Informatică  | București 

2016 - 2019 

Abilităţi 

Facultate - Universitatea Babes-Bolyai 
Studii de Securitate  | cluj 

Abilităţi generale 

Java, C++, Python 

Limbi străine 

 

engleză - Avansat, franceză - Mediu, italiană - Începător, rusă - Începător 

Alte informaţii 

 

Hobby-uri 

Guitar, parkour, Calisthenics, Rubik Cube, Hanayama Puzzles, SOLOLEARN 
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Experienţă pe 

departamente 
Vânzări: 3 luni 

Oct 2017 - Dec 2017 Lucrator in comert - Profi. SRL 
luni București | Vânzări | Alimentară 

Email:   Tel:  + 



Voluntariat Romano-

Suno  
perioada Dec 2018 - Nov 2021 
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