Valentin Tatomir
Cetățenie: română
Data nașterii:04/03/1968
Gen: Masculin
E-mail:
Site de internet: linkedin.com/in/valentin-tatomir-a17573106
Adresă: Baia de Aramă (România)

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ
Director HR

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. - DIRECȚIA RESURSE UMANE [ 11/05/2020 – În curs ]
Localitatea: Târgu-Jiu
Țara: România
Planificarea, elaborarea și implementarea politicilor de resurse umane, corespunzătoare realizării
obiectivelor și scopului societății.

Director

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. - EXPLOATAREA LIVRĂRI CĂI FERATE UZINALE [
06/06/2012 – 10/05/2020 ]
Localitatea: Motru
Țara: România
Transportul feroviar al lignitului între carierele și termocentralele societății

Șef secție

SOCIETATEA NATIONALĂ A LIGNITULUI OLTENIA S.A. [ 05/06/1997 – 05/06/2012 ]
Localitatea: Rovinari
Țara: România
Valorificarea activelor

Inginer construcții de mașini

COMPANIA NAȚIONĂ A LIGNITULUI OLTENIA S.A. - EXPLOATAREA TRANSPORTURI ȘI UTILAJE DE CARIERĂ [
01/09/1995 – 04/06/1997 ]
Localitatea: Motru
Țara: România
Exploatarea, întreținerea și repararea autovehiculelor și utilajelor

Profesor în învățământul tehnic

GRUPUL ȘCOLAR INDUSTRIAL ,,CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" [ 03/03/1994 – 10/08/1995 ]
Localitatea: Baia de Aramă
Țara: România
Tehnologie generală

Inginer proiectant echipamente industriale
S.C. ELECTROTIMIȘ S.A. [ 01/08/1993 – 20/02/1994 ]
Localitatea: Timișoara
Țara: România
Optimizarea fluxului tehnologic al construcției mașinilor electrice asincrone

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ
Diplomă de licență in stiințe juridice

UNIVERSITATEA ,,CONSTANTIN BRÂNCUȘI" [ 15/09/2000 – 01/06/2004 ]
Adresă: Târgu Jiu (România)
- dreptul muncii
- drept civil
- drept constituțional
- drepturi si libertați fundamentale
- dreptul Uniunii Europene

Diplomă de inginer în tehnologia construcțiilor de mașini
UNIVERSITATEA TEHNICĂ TIMIȘOARA [ 15/09/1988 – 01/07/1993 ]
Adresă: Timișoara (România)
- tehnologie generală
- dispozitive
- organe de mașini
- mecanisme
- electrotehnică

COMPETENȚE LINGVISTICE
Limbă(i) maternă(e):
română
Altă limbă (Alte limbi):
engleză
COMPREHENSIUNE ORALĂ B2 CITIT B2 SCRIS B2
EXPRIMARE SCRISĂ B2 CONVERSAȚIE B1

COMPETENȚE ORGANIZATORICE
Competențe organizatorice
- leadership - în ultimii 8 ani am fost conducătorul unei structuri importante, unde activează peste 500 de
oameni;
- planificare, organizare, coordonare și control - competențe recunoscute prin calitatea indicatorilor
activităților pe care le-am condus;
- lucrul în echipă și determinarea - concepte structurale ale proceselor de succes;

COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE
Competențe de comunicare și interpersonale
Capabilitate de convingere prin argumentare pe diverse teme de interes, calitate dobandită în experiența
managerială și educațională.

COMPETENŢE DOBÂNDITE LA LOCUL DE MUNCĂ
Competenţe dobândite la locul de muncă
- organizarea eficientă a structurilor, entităților și personalului, în raport cu adaptarea promptă la cerințele
curente și predictibile ale activității;
- capacitatea de identificare și recunoaștere a nevoilor motivaționale compatibile cu posibilitățile;
- evaluarea corectă a performanțelor profesionale individuale și preocuparea de îmbunătățire continuă a
cunoștințelor din domeniile de activitate ale salariaților;

ALTE COMPETENŢE
Competențe digitale
◦
◦
◦
◦

Utilizator platforme cloud
Utilizator ERP software
Utilizator microsoft office
Utilizator platforme online: zoom, google-meet

