Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Plesea Bogdan
Com.Bod ,str. Fabricii , nr. 10, bl. 10, ap. 15, 705020 Brasov (România)
0745005441
bogdanplesea@yahoo.com
Sexul Masculin | Data naşterii 9 Aug 92

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
1 Iun 18–Prezent

Product Design Engineer (Specialist in prelucradera datelor CAD)
JoysonQuin, Brasov (România)
Firma produce ornamente din lemn si piele pentru interiorul autoturismelor de lux.
Principalele responsabilitati:
-Product design:
-Realizarea si constructia de piese cu ajutorul CAD (Catia V5 R26).
-Conceperea, pregatirea si urmarirea documentatiei complete pentru noile proiecte.
-Prelucrarea si validarea cerintelor de modificare din partea segmentelor de productie.
-Constructia de noi produse in format CAD .
-Checking fixture design:
-Analiza si dispunerea puncteler de masurare in pozitiile optime.
-Crearea conceptului de dispozitiv 3D si validarea cerintelor de modificare din partea
segmentelor de productie.
-Realizarea modificarilor dupa acordul cu clientul final.

18 Nov 16–1 Iun 18

Inginer proiectant mecanic (Project manager)
DGP(D-play Global Proiect), Brasov (România)
-Gasirea de solutii tehnice impreuna cu clientul pentru problemele intalnite.
-Stabilirea de intalniri cu clientii in vederea informarii pentru proiectele in derulare si cele viitoare.
-Asigurarea integritatii documentatiei pentru inceperea procesului de proiectare.
-Proiectarea de machete si dispoziteve (calibre) de control pentru industria automotive.
-Realizarea de desene 2D
-Transmiterea informatiei furnizorilor in vederea constructiei.
-Crearea cererilor de oferte pentru anumite elemente constructive.
-Asigurarea de transmitere a specificatiilor clientrului catre furnizori.
-Asigurarea ca etapa de constructie decurge conform planingului initial.
-Realizarea receptiei impreuna cu clientul a dispozitivului.
-Transmiterea documentatiei finale (instructiuni, certificate de tratamente, certificate de taraturi pentru
masinile de masurare 3D)

10 Oct 14–18 Nov 16

Inginer Mecanic Proiectant
SCR Automotive S.R.L., Brasov (România)
-Proiectarea de stante si matrite pentru deformare la rece pentru industria automotive.
-Proiectarea de matrite pentru thermoforming pentru industria automotive.
-Realizare de produse 3D, cat si de desene de detaliu 2D si izometrii in CATIA V5 R19, R24.
-Realizarea de liste de materiale si componente standardizate si construite.
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-Coordonarea si organizarea etapelor de proiectare.
-Realizarea modificarilor cerute de clienti.
-Verificarea finala si livrarea proiectului catre clienti.
-Mentinerea colaborarii cu clientii pe probleme tehnice pe toata desfasurarea proiectului.
Mar 16–Iun 16

Inginer mecanic proiectant
PERSICO GROUP, Bergamo (Italia)
(Training) Deprinderea modului de lucru si normelor interne de proiectare .

4 Aug 14–25 Aug 14

Tehnician Mecanic
IUS, Brasov (România)
Stagiu de practica

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
15–Prezent

Diploma de Master
Universitatea Transilvana - Facultatea de Inginerie Mecanica - Virtual Engineering in
Automotive Design, Brasov (România)
-Instruirea teoretică, aplicativă şi practică în domeniul ingineriei proiectării autovehiculelor bazat pe
tehnologiile realităţii virtuale prin dezvoltarea de aplicaţii privind identificarea, structura, concepţia,
proiectarea, realizarea şi experimentarea de problematici de concepţie, funcţionare, construcţie şi
tehnologie.

11–15

Diploma de licenta - Inginer mecanic proiectant
Universitatea TRANSILVANIA din Brasov - Design de Produs si Mediu - Design Industrial,
Brasov (România)
-Designul de produse noi şi inovative ţinând seama de estetică, ergonomie, culoare, formă;
-Proiectarea funcţională, modelarea şi optimizarea utilizând software specializat, prototiparea de
produse inovative şi competitive;
-Promovarea de produse în condiţiile unei pieţe concurenţiale globalizate;

09–11

Diploma de Bacalaureat
Liceul Teoretic "Mihail Săulescu" - Stiintele naturii, Profil real, Predeal (România)

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Română

Limbile străine

ÎNȚELEGERE

Ascultare

engleză

C2

VORBIRE

SCRIERE

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

C2

C1

C1

B2

Certificat de compenta linvistica/Ministerul Invatamantului.

Italiană

C1

C1

C1

C1

B2

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

-Capacitatea de a initia si sustine conversatii.
-Capacitatea de a-mi formula propriile argumente intr-o maniera convingatoare.
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Competenţe
organizaţionale/manageriale

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Plesea Bogdan

-Bune abiltati de lucru in echipa dobandite ca jucator profesionist de handbal.
-Capacitatea de a lua decizii si de a planifica in vederea finalizari obiectivelor.

-Capacitatea de a-mi gestiona timpul conform planing-ului impus.
-Responsabilitatea de a proiecta un produs finit.

Competențele digitale

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

-CATIA V5 R19 R24
Crearea de ansamble complexe
Modelare cu element finit
Crearea de suprafete si modificarea lor
Realiazarea de desene de detaliu2D si de izometrii.
-AutoCAD
-ADAMS
-3DMAX
-Adobe Illustrator CS6 si Photoshop CS6
-Realizarea de grafica in vederea imprimarii
-meniuri, invitati, carti de vizita , logo, etc..
-Realizarea de grafica in vederea distribuire pe cale digitala
-logo, newsletter, layout site, etc..
-Realizarea de grafica in vederea constructiei de firme luminoase

Realizarea de site uri in OpenCart si WordPress
Modificarea structuri in HTML
Cosmetizarea in CSS
Basic PHP
Integrarea de module si extensii
-Pachetul Microsoft Office
Alte competenţe

Permis de conducere

- Limbaj tehnic

B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
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Plesea Bogdan

In anul 2018 m-am afiliat ca membru in Partidul National Liberal, filiala Bod.
2018:
-Am fost ales Presedintele organizatiei de tineret al PNL Bod.
-Am pus bazele organzatie de tineret cat si a pagini de facebook si Instagram al filialei Bod.
( https://www.facebook.com/pnlcomunabod/ , https://www.instagram.com/pnlbod/ )
-Am organizat diferite actiuni sociale si politice pentru promovarea partidului in cadrul
comunitati Bod.
2019 :
-Am fost ales sa fac parte ca si membru in BPJ Brasov in cadrul TNL.
-Impreuna cu organizatia de tineret am realizat o ampla campanie pentru alegerile
europarlantare , din care a rezultat o victori cu 35% din voturi pentru PNL.
-Am organizat diferite actiuni sociale si politice pentru promovarea partidului in cadrul
comunitati Bod.

15/6/19

Voluntariat

Intre anii 2009 -2011 in cadrul Liceul Teoretic "Mihail Săulescu" Predeal

Prezentări

https://ro.linkedin.com/in/bogdan-plesea-67aba910b
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