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CÂTEVA CUVINTE DESPRE MINE
Sunt aici, mereu cu zâmbetul pe buze, plină de entuziasm și cu o dorință
exacerbată de a-mi folosi întreg potențialul. Cred cu ardoare că orice lucru
bine făcut vine din inimă și pasiune. Sunt pasionată de cărți, filme, scris
și, bineînțeles, calatorit.

EXPERIENȚA MEA

STEFANIA.RADUT@ROMSTUDTRAVEL.RO

+4 0724266408

Sunt studentă în anul III la Facultatea de Comunicare și Relații Publice,
din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative. Am
organizat evenimente și am lucrat cu mai multe tipologii de oameni în
cadrul unei agenții studențești care mi-a pus bazele în comunicare și care
mi-a deschis pasiunea atât pentru acest domeniu, cât și pentru cel al
publicității.
Am lucrat ca agent de vânzări pentru o companie turcească și am învățat
că fiecare om are așteptări și pasiuni diferite. Cu voluntariatul sunt
obișnuită încă din liceu, când am dat o mână de ajutor unui cămin de
bătrâni, continuând cu alte proiecte și la facultate. Fiindcă mi-a plăcut
extrem de mult primul contact ca participant cu RomStud Travel în 2016,
am ajuns în iulie 2017 membru al acesteia. În prezent, sunt Social Media
Intern & Quality Responsible al asociației, având de la activități
administrative, promovări online și offline, până la coordonarea de
proiecte și îmbunătățirea calității lor.
Cu RomStud Travel am fost în Praga în ediția cu numărul 16 și în Viena
și, cu siguranță, vor urma multe alte aventuri de neuitat. Fiindcă îmi place
să călătoresc și singură, am ajuns și în Bulgaria și Marea Britanie. Îmi
doresc să călătoresc prin toată America și în Danemarca.

DE CE ÎMI PLACE SĂ CĂLĂTORESC
Îmi place să călătoresc pentru a descoperi oameni noi, culturi noi și locuri
noi. Nu se compară nimic în lume cu încercarea de a te integra, chiar și
pentru puțin timp, într-o altă dimensiune culturală față de cea cu care te-ai
obișnuit.
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