ANDREEA COSTACHE
Telefon: +04 0771 020 380
Email: andreea.costache2020@gmail.com
Data nașterii: 09.12.1984
Permis conducere categoria B
Limbi vorbite: română, engleză, spaniola fluent
_____________________________________________________________________________________
ISTORIC PROFESIONAL:
Consilier Vocațional Senior - Viitorul Meu – soluții pentru managementul carierei (soluții dedicate
creșterii angajabilității și managementului în carieră)
www.viitorulmeu.ro
Mai 2021 – prezent
Lucrez online cu tineri, studenți sau adulți, oferind sprijin și ghidaj în sfera profesională, clarificare abilități
și aptitudini, cunoștințe și experiențe acumulate în rolurile anterioare, definire obiective profesionale și
creare plan în vederea atingerii lor.
Psihoterapeut și Psiholog Clinician - Cabinet Individual de Psihologie Costache Andreea
octombrie 2018 – prezent
Lucrez cu tineri, adulți și copii individual, față în față sau online, pe diferite tematici cu care aceștia se
confruntă (stări de anxietate, conflicte interioare sau exterioare, situatii stresante sau chiar traumatice).
Psiholog Clinician - Centru Rezidențial Sf. Teodora
Ianuarie 2021 – februarie 2021
Evaluare psihologică, consiliere, stimulare cognitivă, organizare activități de grup.
Chief Operating Officer – (poziție temporară) DCS Plus, Travel Technology
martie 2019 – decembrie 2020:
Coordonarea departamentului financiar în vedere dezvoltării unui nou sistem de colectare a facturilor
restante.
Colaborarea cu echipa tehnică în vederii centralizării soluțiilor de banking într-o platforma unitară.
Contactarea clienților care semnalau dificultăți în livrarea soluțiilor tehnice și optimizarea comunicării
între echipa clientului și echipa internă.
Manager Resurse umane - DCS Plus, Travel Technology
septembrie 2016 – martie 2019:
Gestionarea intregului department de resurse umane pentru 130 de angajati incluzând ariile
administrativ, recrutare, administrare beneficii, programe de evaluare și dezvoltare a angajatilor,
consiliere si programe motivationale.
Folosirea testelor psihologice (bateriile DECAS, EVIQ-S, Raport Flanker AC, Raport Flanker AD, Raport PON)
Manager Resurse umane - Crossrider, Marketing digital
noiembrie 2014 – septembrie 2016
Gestionarea intregului department de resurse umane pentru 20 de angajati de la partea administrativa,
recrutare, administrare beneficii pana la partea de dezvoltarea angajatilor, consiliere si programe
motivationale.
1

Manager Operatiuni - ManpowerGroup Romania, Recrutare & Consultanta in Resurse Umane
Februarie 2014 – noiembrie 2014:
Coordonarea unei echipe de 7 consultanti de la procesul de vanzare - atragere clienti, prezentare servicii
de recrutare pana la livrarea serviciilor prin coordonarea procesului de selectie, intervievare candidati,
prezentare catre compania client si ofertare.
Manager Recrutare - People Centric, Recrutare & Consultanta in Resurse Umane
septembrie 2011 – februarie 2014:
Coordonarea unei echipe de 12 consultanti de la procesul livrare servicii de recrutare in industria IT,
atragere candidati, intervievarea, evaluare, prezentarea lor catre compania client si ofertare.
Coordonator echipa - Wipro Technologies, Bucuresti, Servicii externalizate
decembrie 2009 – iunie 2011:
Coordonarea echipei in procesul de documentare a metodologiei de resurse umane a companiei client,
standardizarea acesteia si implementarea ei in varianta eficientizata.
Crearea si implementarea unor indicatori de performanta pentru a monitoriza si evalua activitatea
echipei.
Specialist resurse umane - Accenture, Consultanti si Servicii de Resurse Umane
aprilie 2008 – decembrie 2009:
Participarea in echipa la procesul de documentare a metodologiei de resurse umane a companiei client,
standardizarea acesteia si implementarea ei in varianta eficientizata.
Coordonator proiect - GFK Romania, Cercetare de piata
novembrie 2006 – martie 2008:
Organizarea instructajului pentru operatorii de teren cu privire la noul proiect de cercetare de piata si al
criteriilor de aplicabilitate.
Coordonarea procesului de colectare de date de la partea de logistica pana la culegerea datelor din piata.
Activitati de voluntariat:
2003 – 2005 – Salvati copii, ONG
În cadrul programului Refugiați am lucrat cu copiii familiilor refugiate oferindu-le asistență și consilierea
pentru a se adapta mai rapid la cultura locală.
În cadrul programului Educație pentru sanatate am mers in scoli la clasele V – XII si am sustinut cursuri
despre educatie sexuala, boli venerice, igiena si droguri.
CALIFICARI PROFESIONALE
2016 - 2018 Absolvent Formare de Bază în cadrul Asociației Romane de Psihologie Analitică
2008 – 2009 Cursuri postuniversitare în cadrul SPER, Certificat Consilier psihologic în supervizare
2003 – 2007 Absolventa a Facultății de Psihologie și Științele Educației în cadrul Universității din București
Alte abilitati
Limbi straine: Engleza - fluent, Spaniola – fluent, Franceza – conversational
ALTE DETALII PERSONALE:
Hobby-uri: fotografie, călătorii, ieșiri în natură.
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