Curriculum Vitae
Informații personale:








Nume: Mocan Lucian Ioan
Data și locul nașterii: 04.01.1979
Adresă: Pecica str.103, nr.16, jud. Arad.
Telefon: Tel.0745370845
E-mail: mocanuluci@yahoo.com
Starea civilă: Casatorit ,doi copii
Naționalitate: Romana

Educație și formare:
 1993 - 1997 Liceul Teoretic „Gheorghe Lazar”, profil Real, Pecica
 1997 - 2001 Facultatea de Educatie Fizica si Sport din cadrul Universitatii
de Vest „Vasile Goldis” Arad, specializarea Fotbal
Experiență profesională:
2015-2017

Administrator si unic asociat al SC Moka Market SRL

 Administrator firma, agent vanzari, sofer, distribuitor.
2006-2017 Administrator si angajat al II Mocanu Lucian Ioan
2016-2018 Coordonator distributie legume fructe SC Halis Kamer SRL
 Dezvoltarea rutelor de distributie pe judetul Arad.
 Coordonarea agentilor comerciali pe fiecare ruta in parte.
 Asistarea si coordonarea la pregatirea si incarcarea autovehiculelor de
transport marfa.
 Imbunatatirea rutelor de distributie legume/fructe si cautarea de potentiali
noi clienti.

Actualizarea permanenta a bazei de date cu noii clienti.
 Investigarea si controlarea parcului auto.
 Participarea activa alaturi de agentii comerciali in efectuarea
vanzarilor pe rute.
 Preluarea comenzilor telefonice de la clienti.



Intocmirea foilor de parcurs pentru fiecare ruta in parte si verificarea
documentelor de transport.
 Inspectia igienica a autovehiculelor de transport marfa si inspectia
echipamentelor agentilor comerciali.
 Reprezentant vanzari in relatia cu Real Hipermarket Arad.
2018-Actual

Coordonator Piese SC Takata Romania SRL

 Coordonarea pieselor de prototipuri si pre-productie pentru
proiectele de volane.
 Comanda pieselor prin e-purchase si urmarirea acestora.
 Coordonare livrarilor de pre-serie si prototipuri catre client si fabricile
Joyson, inclusive laboratoarelor interne si externe de testare.
 Organizarea transporturilor speciale.
 Urmarirea comenzilor pieselor de preproductie.
 Controlul stocului conform cerintelor de proiect.
Aptitudini și competențe personale:
 Limba maternă: Romana
 Limbi străine cunoscute: Engleza nivel mediu.
Alte aptitudini și competențe: ( artistice, sociale, organizatorice, tehnice)…………..










Adaptabilitate rapida
Abilitati de comunicare
Deschidere in a invata lucruri noi
Implicare
Cunostinte operare PC
Capacitate de organizare, responsabilitate si integritate.
Spirit de echipa, gandire analitica, initiativa.
Abilitati de coordonare a activitatilor.
Resiztenta la stres si dedicat activitatii desfasurate 100%.

Informații suplimentare:
2012-Prezent -Consilier Local Oras Pecica
 Comisia de Cultura si Sport

