
Curriculum vitae 
Europass 

Informaţii personale

Nume / Prenume Costoiu Sandor
Adresă(e) M-Ciuc str Zsogodi Nagy Imre 223/A-Jud :Harghita

Telefon(oane)    Mobil: 0746-549688

Fax(uri) -

E-mail(uri) sandor.costoiu@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) Roman

Data naşterii 23.04.1978

Sex Masculin

Experienţa profesională

                                                   Perioada
Funcţia sau postul ocupat

         Activităţi şi responsabilităţi principale
                 Numele şi adresa angajatorului
     Tipul activităţii sau sectorul de activitate

1996 – 2004
Profesor educator la Sc.Speciala Olteni –Covasna
Predarea materiei si indrumarea elevilor I-VIII cu handicap mental si fizic
Scoala Speciala Olteni
invatamant

2004 – 2005
Director teritorial Eurocolor
Cordonarea si supravegherea vanzarilor de vopsele si lacuri/materialelor de constructii in jud 
Brasov-Covasna
Sc Eurocolor Srl
Comercializarea vopsele/lacuri si materiale de constructii

2005-2007
Psiholog si Sef de logistica la Waberers Romania
Am coordonat 55 angajati/soferi si  responsabil de logistica
Sc Waberers Romania Srl
Transport

2007-2018

             Ambulance care assistant/Suport technician paramedic in pregatire in Marea Britanie
Technician/paramedic in pregatire pe ambulanta subcontractata de NHS UK la spitatul 
Univesity College London Hospital
G4S Healtcare subcontractat de NHS GB
Ambulanta/transport pacieti
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             2019 
            Psiholog cu drept de libera pactica
            Centrul international se Psihologie si Psihoterapie New Life
            Specialitati:Psihologia aplicata in aparare si siguranta nationala
                              Psihologia muncii si organizationala

                              Psihologia transporturilor

                     Educaţie şi formare

Perioada 2004

Calificarea / diploma obţinută licentiat la facultatea Babes Bolyai sect. Psihologie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

facultatea Babes Bolyai din Cluj Napoca

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e)      MAGHIARA               

  Română -avansat

  Engleză -avansat

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)   Hebraica-avansat

Autoevaluare

   

            Competenţe şi abilităţi sociale - spirit de echipa, caracter activ si aplicatv,spirit creativ, dorinta de a ajuta oameni
- capacitate foarte buna de comunicare, atentie distributiva, capacitate rapida de decizie
-  am experiena in logistica ca urmare a formarii profesionale dobandite la locul de munca

Competenţe şi aptitudini
organizatorice - gestionarea eficientă în diversele tipuri de situatii, experienţa buna a managementului de

comercial sau al echipei

Alte competenţe şi aptitudini                 -        seriozitate,punctuailitate,amabilitate,familist convins
                -       personalitate energica, gandire pozitiva, amabilitate si eficienta

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

- cunoscator al pachetului MS Office (Exel.World)

Alte competenţe şi aptitudini - activitai pe aer liber (sport)

Informaţii suplimentare - permis de coducere categoria B (1996 - ), Atestat Blue Light Driving in UK (specializare 
conducator auto autospeciala transport pacienti)
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