Nicoleta Neghina

e-mail: nicoleta.neghina2009@gmail.com
mobil: 0745 93 71 83

Obiectiv profesional şi personal
Să creez spaţiul necesar pentru oameni să se vadă şi să se transforme aşa cum îşi doresc. Să contribui la schimbarea
mentalităţilor.

Sumar
PCC Coach, acreditată de către Federaţia Internaţională de Coaching. Practic coaching-ul din 2017. Anterior, am
lucrat 10 ani în resurse umane cu accent pe partea de recrutare, compensaţii şi beneficii, proiecte de
outplacement şi dezvoltare organizaţională.
Experienţa de coaching s-a centrat pe teme precum echilibru personal vs profesional, schimbarea de carieră,
regăsirea motivaţiei, situaţii de relaţionare, prioritizare. Sesiunile de echipa s-au concentrat pe identificarea de
obiective comune, îmbunătăţirea relaţiilor în cadrul echipei, creşterea performanţei, gestionarea conflictelor.

Experienţa profesională
Aug 2016 – prezent:Co-fondator, PCC Coach şi Facilitator

Fotoconnect

• Acompanierea clienţilor individuali şi a echipelor pentru atingerea unor rezultate sustenabile.

Oct 2017 – Iulie 2020: Trainer copii

(part time)

Asociaţia eematico

eematico (eematico.org) crează si livrează programe de învăţare experienţială pentru copii bazate pe
joacă, proces fundamental de învatare, precum şi prin construire şi materiale didactice dezvoltate în cadrul
eematico.
• Livrarea cursurilor si programelor experienţiale eematico conform cu curiculla stabilită;
• Coordonare programe de implementare a cursurilor eematico în medii defavorizate;

Sept 2007 – Iul 2016: Consultant Senior Resurse Umane

Eureko România

Eureko România a fost primul investitor în sistemul privat de sănătate din Romania şi este unul dintre cele
mai mari grupuri financiare din Europa.
• HR Business Partner pentru Eureko Pensii;
• Furnizarea de servicii de consiliere pentru angajaţi, din întreg spectrul de funcţii de resurse umane,
inclusiv recrutare şi selecţie, compensaţii şi beneficii, salarizare, formare şi dezvoltare, managementul
performanţei;
• Realizarea proceselor de recrutare complexe;
• Sprijinirea managerilor şi directorilor desemnaţi în intervievarea, angajarea de personal, aspecte
juridice şi zone de dezvoltare;
•Administrarea unui program de stagiu de HR (recrutarea şi formarea stagiarilor);
• Management de proiect: coordonator mobilitate internaţionala, dezvoltarea şi implementarea unei
politici pentru expaţi, implementarea software-ul nou HR);
• Implementarea unui proiect de outplacement; consiliere în carieră, sesiuni de coaching şi simulări de
interviu.
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Ian 2006 – Sep 2007 : Consultant Senior Resurse Umane

Lugera & Makler

Lugera & Makler este o companie de consultanţă ce activează pe piaţa serviciilor integrate de
resurse umane.
•Administrare proiecte de recrutare şi selecţie (vânzari, IT, financiar , bancar, posturi
management);
•Analiza nevoilor clienţilor ( cerinţele profesionale si ale profilului de personalitate) şi planificarea
proiectelor de recrutare;
• Stabilirea metodologiei corespunzătoare pentru recrutare ( prin crearea de reţele, baze de date,
căutare directă sau publicitate);
• Recrutarea şi dezvoltarea unei echipe de consultanţi juniori;

Aug 2004 – Dec 2005 : Asistent administrativ

Acma Business SRL

• Rezolvarea cererilor clienţilor şi oferirea de informaţii publice despre serviciile companiei – servicii şi
instalări pompe benzinării;
• Livrarea de formulare specifice, rapoarte şi note;
• Organizarea şi menţinerea documentelor şi înregistrărilor.

Certificări şi dezvoltare profesională
1999
2003
2008
2009
2012
2016

– 2003
– 2005

- 2013
- 2017

2018
2019 – 2020
2020
2020 – 2021

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie
Bucureşti, RO
Universitatea Bucureşti, Master în Opinie Publica, Facultatea de Sociologie
Bucureşti, RO
Robert Goffee, London Business School: Leadership şi rolul HR-ului
Madrid, Spania
Certificat în instrumente de evaluare SHL ( opq : AC/AD)
Coach practicant - Coaching Essence, Coaching for Now ( training acreditat ICF) Bucureşti, RO
Coach practicant – Metasysteme Coaching, MCC Alain Cardon, Fundamentele
coaching-ului sistemic (program acreditat ACSTH ICF)
Bucureşti, RO
Coach Asociat Certificat (ACC) – ICF (Federaţia Internaţionala de Coaching)
Coaching Transformativ: Susţine o schimbare durabilă – Coach Master Academy
- Singapore (ACTP ICF program acreditat ICF), Ben Koh (MCC)
Professional Certified Coach (PCC) – ICF (Federaţia Internaţionala de Coaching)
Positive Intelligence Advanced Program – Shirzad Chamine, USA (training acreditat ICF)

Detalii personale
Naţionalitate
Permis conducere
Limbi străine
Abilitaţi PC

Română
Categoria B
Engleza - avansat; Franceza – începător; Germana – începător;
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Outlook

Interese şi activităţi
Literatură, Neurostiinta, Muzică, Parenting, Dezvoltarea Personală, Nutriţie, Psihologie, Fotografie.

Voluntariat
Apr 2019 – prezent: Director Finanţe şi Trezorerie - Membru Board

ICF România

•Dezvoltarea comunităţii de coaching din cadrul Capitolului ICF România;
Sep 2019 – prezent : Coaching pentru educaţie în organizaţii precum AVE (Asociaţia pentru Valori
în Educaţie), REF (Roma Education Fund).
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