
MIREL RĂDULESCU
Mănânc, dorm și respir ospitalitate. Încă de când eram mic, mi-am dorit să lucrez în domeniul
ospitalității. Pasiunea mea a început să crească prin munca în restaurantul părinților mei. Posed
abilități sociale puternice și o atitudine colocvială către musafiri. Totuși, pot fi autoritar în aceeași
măsură la nevoie. După ce am lucrat mulți ani într-o poziție de conducere în viața de noapte
strălucitoare din Cluj, mă aflu în căutarea realizării următorului pas în carieră. Ambiția mea este să
lucrez într-un rol similar de conducere în industria ospitalieră de clasă înaltă.

Manager de bar
SC Mojo SRL, Cluj
Din poziția mea de manager de bar, sunt responsabil cu gestionarea de
zi cu zi a echipei. Sunt primul punct de contact pentru angajați, furnizori
și alți factori de conducere. Responsabilitățile mele cheie includ:

Achizițiile, gestionarea furnizorilor și negocierea prețurilor
Monitorizarea siguranței și a reglementărilor în vigoare
Planificarea și supravegherea angajaților
Organizarea și gestionarea evenimentelor

ian 2014 - aug 2019

Barman
SC Colivia de păsări SRL
Activitate independentă ca barman și ospătar. După un an,
responsabilitățile mele au fost extinse la:

Închiderea registrului de încasări zilnice
Planificarea personalului și realizarea programului de lucru
Realizarea procesului de integrare pentru personalul nou

ian 2011 - iul 2013

Chelner
SC Bucătărie și bar JOJO SRL, Pitești

sep 2008 - iul 2011

Principiile și abilitățile de creștere a viței-de-vie
Școala profesională „Ștefan cel Mare”, Cotnari

aug 2019

Primul ajutor de urgență la locul de muncă
SC Training primul ajutor la locul de muncă SRL, Pitești

apr 2018

Training gestionarea violenței și a agresiunii
SC Training European de Elită SRL, Oradea
Recunoașterea diferitelor forme de agresiune. Supravegherea siguranței
și a reglementărilor. Intervențiile și aplicarea forței legale.

sep 2017

Ucenic în supravegherea în ospitalitate, standard de nivel
3
Școala Profesională Eurobusiness, Oradea

sep 2007 - iun 2011

PERSONAL
Nume
Mirel Rădulescu
Adresă
Strada Memorandumului, Nr. 57,
Bloc V4, Scara C, Etaj 4, Ap. 20,
430110 Cluj
Număr de telefon
0746644356
E-mail
exemplu@cvmaker.ro
Dată de naștere
25-12-1997
Loc de naștere
Pitești
Sex
Bărbat
Naționalitate
Română
Stare civilă
Necăsătorit
Permis de conducere
B

INTERESE
Domeniul culinar

Vinuri

Crossfit

Festivaluri

LIMBI
    Engleză

   Franceză

 Germană

 

 EXPERIENȚĂ DE LUCRU

 EDUCAȚIE ȘI CALIFICĂRI



Abilități de relații clienți      

Inventar      

Conducere      

Finanțe      

Primul-ajutor în caz de urgență la locul de muncă2019

Gestionarea violenței și a agresiunii2017

 ABILITĂȚI

 CURSURI
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