Barbu
Lida-Elena
Informații personale

Căsătorită, 2 copii

Experiență în
muncă

Asociatia MagiCAMP

Februarie 2020

Coordonator beneficiari
Responsabilități:
-gestionarea și îndrumarea familiilor care au un copil diagnosticat cu o boală
cronică gravă
-Project Manager pentru un sub-proiect care are în vedere grija pentru familiile
cu un copil bolnav cronic în contextul pandemiei
-raportare, analize

Adobe Systems Romania

Decembrie 2014

Analist, Sales Operations
Realizări:
- integrarea datelor de la Dun & Bradstreet in baza Adobe, pentru construirea
de ierarhii si rapoarte specifice de targetare a clienților
- integrarea bazelor de date a 3 clienți mari cumpărați de Adobe pentru
alinierea la procesele interne
Responsabilități:
- planificarea si execuția proiectelor specifice de analiză și raportare
- coordonarea echipei de proiect, colaborarea cu clienții interni și echipele de
proiect din India, Canada, SUA
- construirea de rapoarte și analize la cererea clienților interni
- negocieri cu privire la termenele proiectelor și condițiile în care sunt realizate

Adobe Systems Romania

Iunie 2011 — Decembrie 2014

Specialist License Compliance
Realizări:
-punerea bazelor proiectului pe care se fundamenta schimbarea businessului
prin trecerea de la licențele fizice la Cloud, la nivel de raportare catre sales
Responsabilități:
- realizarea rapoartelor pentru licențele Adobe
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- reconcilierea rapoartelor și auditarea clienților externi

Vodafone România

Septembrie 2008 — Iunie 2011

Ofițer Conturi Business
Realizări:
-am participat la implementarea unuia dintre cele mai mari proiecte din
telecom - portabilitatea numerelor, supervizând fluxul operațional tehnic,
remediind problemele sau escalându-le către ceilalți operatori de telefonie
mobilă sau ANCOM.
Responsabilități:
-gestionarea portofoliului Conturi Clienti Majori

Vodafone România

Iulie 2005 — Septembrie 2008

Ofițer Collection
Responsabilități:
- negocierea contractelor clienților cu agenții de vânzări sau dealeri
- negocieri și renegocieri de contracte, sume în avans sau garanții cu clienții
rău platnici sau cu risc de neplată ridicat

Calificări

International harmonization of the accounting standards and their conversion
in Europe
Instituția: Gottingen University
Țara : Germania
Perioda:August 2004
Engleza-nivel avansat CAE-Certificat Engleză avansați - Cambridge University
Franceza - nivel mediu
Spaniola - nivel conversational

Educație

Master Marketing Financiar
Bancar

2006 — 2007

Universitatea Nicolae Titulescu

Facultatea de Finanțe Bănci

2002 — 2006

Universitatea Nicolae TItulescu

Matematică-Fizică

1998 — 2002

Colegiul Național Mihail Cantacuzino

Interese
Barbu Lida-Elena

De 14 ani fac voluntariat, participând la diverse acțiuni - Habitat for Humanity,
voluntariat cu copiii din centrele de plasament, bolnavi de cancer, acțiuni
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pentru mediu.
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