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TEODORU RAZVAN
 

41 ani din Tulcea

 

  Date contact

  teorazvan79@gmail.com             +40743032840

 

  Despre mine

Am 40 de ani sunt casatorit cu 2 copii minori de 14 si 12 ani. 

De-a lungul experientei mele de pana acum am vazut ca vocatia mea este in a lucra cu oameni si realiza proiecte

noi. Ma adapatez la absolut toate situatiile si am un simt practit si realist foarte dezvoltat.

 

  Experienta profesionala

Experienta pe departamente Productie: 16 ani si 4 luni

 

Apr 2019 - Dec 2020

1 an si 9 luni

Manager - Servitech Support SRL

Tulcea | Productie | Navala / Aeronautica

Managerul unei companii deținuta de firma Norvegiana. Producem la diferiți sub-contractori echipamente de punte și subansambluri de

inox pe care le exportam în Norvegia. 

Am căpătat experiența de negociere cu diferiți furnizori cu care lucram și deasemenea experimenta în inspecția echipamentelor de punte

    

   

   

 

Oct 2018 - Mar 2019

6 luni

Coordonator Nava - VARD Tulcea SA

Tulcea | Productie | Navala / Aeronautica

Coordonarea construcției unei nave de la zero. In aceasta perioada am coordonat construcția celei mai mare nave de cercetare REV-

Ocean care are rol și de yaht. Aici am căpătat experimente noi legat de construcția întregi nave și de coordonarea uniei echipe mixte de

producție pe fiecare meserie cât și a echipei de la departamentul tehnic. 

     

   

 

Project management Management management proiect Team leadership Sales Management

Team Management Time management operatiuni import export Abilitati de negociere si vanzare

Managementul echipei Inspectie Vizuala CRM customer relationship management Welding Inspection

managementul timpului prioritatilor

AutoCAD Excel Coordonare echipa Coordonare coordonarea activitatii echipei comunicare relationare

Power Point Microsoft Outlook organizatorice Comunicare negociere

capacitate planificare organizare coordonare
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Aug 2013 - Oct 2018

5 ani si 3 luni

Manager - VARD Tulcea SA

Tulcea | Productie | Navala / Aeronautica

Manager al Departamentului Tubulatura cu 2 secții Confecție și Montaj Tubulatura în total 510 angajați proprii și 320 angajați ai sub-

contractori cu care colaboram atât pe confecționat cât și pe montaj tubulatura. 

In aceasta perioada sau auditat și calificat dacă a fost cazul noi sub-contractori atât pe montaj cât și pe confecționat.  

Sa investit într-o noua fabrica de confecționat tubulatura automatizata find una din cele mai moderne fabrici de confecționat tubulatura

din Europa. 

Tot în acest perioada am infinitate noi ateliere pentru confecționat tubulaturi din Polietilena/Poli butilena și deasemenea Fibra de sticla. 

Pe lângă navele livrate parțial armate am livrat și 5 nave la gata după o pauza de 25 de ani în care la Tulcea nu sau mai livrat nave la

gata am reușit sa ne adaptam la cerința pieței și sa facem fata cu succes tuturor provocariilor. 

    

    

 

 

Mar 2007 - Aug 2013

6 ani si 6 luni

Manager - VARD PIPING SRL

Tulcea | Productie | Navala / Aeronautica

Administrarea companiei care a avut 200 angajați in departamentul de producție. In aceasta perioada firma sa extins de la un număr de

70 de angajați si un singur atelier la 200 de angajatu în producție și un atelier nou în care pe lângă fluxul clasic de confecție tubulatura

navala din otel, Inox, Cu-NiFe am înființat cu toate autorizațiile necesare o line de acoperii metalice pentru sablare, vopsire și spălare cu

presiune 2000 bari cu jet de apa a tubulaturilor confecționate. 

Am înființat un departament de proiectare la Tulcea la început și apoi și unul la Constanta cu un număr de 30 de ingineri. 

Firma a fost pe profit câștigând din 2010-2013 locul 2 In topul firmelor din Județul Tulcea la categoria din care făcea parte. 

    

   

 

Sep 2004 - Mar 2007

2 ani si 7 luni

Inginer Productie - Aker Tulcea SA

Tulcea | Productie | Navala / Aeronautica

In cadrul Sectei Tubulatura am fost responsabil pentru producția tubulaturi pe o nava de la confecție, montare și apoi testare. Legătura

dintre șantier si societățile de clasificare DNV/GL, armator in elaborare și decizia soluțiilor tehnice apărute in procesul de construcție a

navelor. Am livrat un număr de 7 nave în aceasta perioada cu rezultate pozitive din punct de vedere calități și încadrare în bugetul alocat

     

 

  Educatie

2019 - prezent Masterat - Universitati Dunarea de Jos Galati

Managementul Calitati in Inginerie Indsutriala | Galati

 

2014 - 2015 MBA - Codecs

Certificat in Mangement | Bucuresti

Am absolvit modulul Oameni si Organizatie din cadrul Open University Codecs.

 

1999 - 2004 Facultate - Mecanica din cadrul Universitati Dunarea de Jos Galati

Inginerie Manageriala Tehonologica /Tehologia Cosntrutiilor de Masini | Galati

 

Project management Management management proiect Team leadership Lean manufacturing

Sales Management Team Management Time management lean management Managementul echipei

CRM customer relationship management managementul timpului prioritatilor

Project management Management management proiect Team leadership Sales Management

Team Management Time management Managementul echipei CRM customer relationship management

managementul timpului prioritatilor

AutoCAD Microsoft Office Microsoft Project AutoCAD 2d Managementul echipei autocad 2d 3d

CRM customer relationship management
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  Abilitati

Abilitati generale

  

 

Abilitati dobandite la locurile de munca

      

      

     

     

    

 

  Limbi straine

Engleză - Avansat

 

  Alte informatii

Traininguri

Lean Six Sigma
perioada Mar 2015 - Mar 2015

Curs de Lean Six Sigma

Time Mangement
perioada Feb 2011 - Feb 2020

Curs aplicat de managemntul Timpului.

 

Certificari

ITM
perioada Feb 2008 - Apr 2008

Curs de inspector SSM de 40 de ore

 

Permis de conducere

Categoria B
dobandit in 13 Iul 2007

 

Abilitati manageriale Experienta managementului de proiect si al echipei Managementul timpului

AutoCAD Microsoft Office Microsoft Project AutoCAD 2d Managementul echipei autocad 2d 3d CRM customer relationship management

Project management Management management proiect Team leadership Sales Management Team Management Time management

managementul timpului prioritatilor Lean manufacturing lean management Excel Coordonare echipa Coordonare

coordonarea activitatii echipei comunicare relationare Power Point Microsoft Outlook organizatorice Comunicare negociere

capacitate planificare organizare coordonare operatiuni import export Abilitati de negociere si vanzare Inspectie Vizuala Welding Inspection


