Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

KOZMA, Claudia
Nr. 5, str. Lalelelor, cod poştal 420075, Bistrita, Romania.

Telefon(oane)

Mobil:

0741648523

Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

claudia_kozma_romania@yahoo.com
Maghiara
02.11.1985
Feminin

Locul de muncă vizat / Doctorand
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Din august 2008 pana in mai 2009.
Operator CNC
Realizarea de produse obtinute prin prelucrarea metalului la rece.
European Fabrications SRL, Bd. Muncii, nr. 18B, cod poştal 400641, Cluj-Napoca, Cluj
Tel.: (40- 26) 441 55 50- Fax: (40-26) 441 55 50.
Realizarea de produse obtinute prin prelucrarea metalului la rece si tehnologia pulberilor utilizand
utilaje precum stante, prese, freze, masini de nituit.

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Pagina / - Curriculum vitae al
Nume Prenume

2004-2009
Inginer
specializare: Roboti Industriali Engleza
-mecanica
-matematici speciale
-proiectare asistata de calculator
-limbaje de programare
-dinamica si cinematica robotilor industriali
-proiectarea si programarea robotilor
-electronica
-electrotehnica
-organe de masini
-studiul materialelor
-rezistenta materialelor
-tehnologii de fabricatie

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca/Facultatea de Constructii de Masini
ISCED 5

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Romana

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză

B2

C1

B2

B2

C1

Limba franceză

A2

C1

A2

B1

B2

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Alte competenţe şi aptitudini
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Spirit de echipa reliefat prin activitatea depusa participand la realizarea inaugurarii unui laborator de
electrotehnica, in calitate de studenta, si participand la proiecte de cercetare in colectiv.
Experienta in realizarea si sustinerea unor ore la nivel gimnazial sub forma de teste, concursuri din
domeniul sanatatii, voluntar fiind la Directia de Sanatate Publica si Sexuala, in anii de liceu.
Realizare de produse metalice utilizand prese, comanda si reglarea unui CNC.
O buna stapanire a programelor CAD: AutoCAD, SolidWorks si a aplicatiilor grafice: Photoshop si
Corel Draw si stapanirea programelor MS Office-ului: Microsoft Word, PowerPoint, Excel.
Cunostinte intermediare: C++, Pascal.
Hobby-uri: calculatorul, dansul, cititul.
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