RODICA OBANCEA
Telefon: +40724824541
Email: rodica.obancea@viitorulmeu.ro / www.viitorulmeu.ro
Data nașterii: 30.09.1978
Permis conducere categoria B
Limbi vorbite: română, engleză fluent
EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ
Managing Partner
01.07.2019 - prezent
Viitorul Meu – soluții pentru managementul carierei
www.viitorulmeu.ro
Domeniu: management carieră profesională (soluții dedicate creșterii angajabilității și
managementului în carieră)
Þ
Þ
Þ
Þ

Managementul organizației pentru atingerea obiectivelor setate
Crearea și supervizarea serviciilor de management al carierei furnizate
Dezvoltarea de servicii noi aliniate cu nevoia pieței
Alinierea tuturor serviciilor și soluțiilor livrate de organizație la cele mai înalte
standard de calitate profesională în domeniu
Þ Recrutarea și selecția profesioniștilor în carieră
Rezultate atinse:
• Echipă diversă de profesioniști în carieră și resurse umane
• Alinierea continua a serviciilor la cerințele pieței pentru încântarea clienților
Master Certified CoachTM, Executive & Team Coaching
www.rodicaobancea.ro
Domeniu: coaching profesional pentru conducători și echipe

01.01.2007 - prezent

Þ Furnizare servicii Executive Coaching și Team Coaching la cele mai înalte
standarde internaționale certificate de International Coach Federation (nivel
Master Certified Coach)
Þ Dezvoltare parteneriate coaching cu clienții
Þ Management echipă pentru atingerea obiectivelor setate
Rezultate atinse:
• Antrenarea a peste 350 executivi, directori, manageri, antreprenori din
organizații multinaționale și românești

•
•

Antrenarea a peste 60 de echipe (bord, management, vânzări, achiziții și alte
funcțiuni organizaționale) din organizații multinaționale și românești
Crearea Romanian Executive Summit www.executivesummit.ro

Mentor
FasterCapital
https://www.fastercapital.com

01.02.2019 – prezent

Domeniu: incubator afaceri
Þ Furnizare servicii mentoring pentru antreprenorii care au ca obiectiv scalarea
afacerii
Co-Founder & Change Architect
01.05.2016 – prezent
GreatHRs
https://www.greathrs.com
Domeniu: servicii pentru creșterea competențelor în resurse umane pentru profesioniști
și manageri
Þ Creare și livrare cursuri, workshopuri și conferințe dedicate dezvoltării
competențelor în resurse umane
Þ Dezvoltare parteneriate cu organizații
Þ Management echipă pentru atingerea obiectivelor setate
Rezultate atinse:
• Dezvoltarea a peste 3000 exploratori, peste 1000 membri, peste 95 voluntari,
peste 20 de evenimente
• Crearea campaniei naționale de schimbare a pieței forței de munca Angajez45+
(www.angajez45plus.com )
Coaching Partner
01.02.2012 – 15.06.2015
HART Consulting
Domeniu: diagnoză și consultanță management și resurse umane
Þ Creare și dezvoltare echipă coach-I profesioniști
Þ Dezvoltare parteneriate coaching cu organizații
Management professor
CEFORA business school
Domeniu: formare profesională în management
Þ Creare și livrare curricula management

01.01.2009 – 01.06.2012

Manager resurse umane
01.08.2005 – 01.02.2008
SC real,- Hypermarket, membru al Metro Grup
Domeniu: retail
Þ Crearea și implementarea funcțiunii de administrare personal și salarizare
Þ Managementul și coordonarea departamentului de resurse umane administrativ
Þ Recrutare și selecție
EDUCAȚIE
2000 – 2005
2000 – 2006
2006 - 2007
2010 – 2011
2013 – 2013
2014 – 2015
2017 – 2018
2018

Universitatea Spiru Haret – Licentă Psihologie
Multiple formări in psihoterapie individuală și de grup (Ion Dafinoiu si
Laslo Varga, Școala moreniană de psihodramă, formare în
programare neuro-lingvistică, terapii scurte)
Metasysteme Coaching School – Associate Certified Coach (ACC)
Process Communication ModelTM– PCM Coach
Transformational leadership and coaching school
Academy of Executive Coaching
Systemic Coaching and constellations
Mentor Coach

Certificări profesionale:
Colegiul Psihologilor România: Psihoterapeut cu drept de liberă practică 2008
International Coach Federation: Associate Certified Coach (ACC) 2008, Professional
Certified Coach (PCC) 2015, Master Certified Coach (MCC) 2018
L-CON Global: mentor coach
Kaiser Leadership Solutions: Leadership Versatility Index
HART Consulting: Hogan Assessment Systems
Process Communication Model

