CESONIA CHIRIAC

CÂTEVA CUVINTE DESPRE MINE
Sunt o persoană energică, ambitioasă, care a dezvoltat o
abordare matură și responsabilă pentru orice sarcină asumată sau în
fața oricărei situații mi-ar fi prezentate, având totodată o viziune
clară și logică îmbinată cu o abordare practică a rezolvării
problemelor.
Sunt mereu dornică să învăț și cred cu tărie că orice
provocare poate fi depășită cu puțină voință și creativitate.
Abilitățile excelente în comunicare și firea empatică îmi permit
relaționarea cu caractere cât mai variate.

EXPERIENȚA MEA

cesonia.chiriac@romstud-travel.ro

0745 285 198

Domeniul în care mă pregătesc îmi permite utilizarea și
punerea în practică a cunoștiințelor și experienței mele în cât mai
multe situații neprevăzute, în prezent fiind studentă în cadrul
Universității de Medicină și Farmacie ‘’Grigore T. Popa”.
Activitățile de voluntariat au fost întotdeauna o constanță
în viața mea și am întreprins cu drag activități de coordonare în
cadrul diferitelor societăți studențești. În linii mari, voluntariatul a
reprezantat pentru mine un mod de a cunoaște oameni noi și de a
câștiga încredere în sine, făcându-mă să simt cî am un scop și că
pot face cu adevărat diferența. Este incomparabil cu orice altceva
din lume și nu sunt doar multe lucruri care sunt mai bune decât
acest sentiment.

DE CE ÎMI PLACE SĂ CĂLĂTORESC
Învățarea este un motiv puternic pentru care mulți își doresc

să călătorească, fie că este vorba despre o nouă limbă sau un aspect
diferit al unei culturi. Acest curs condensat în care vei învăța
despre cum trăiește restul lumii va acoperi subiecte precum istorie,
geografie și sociologie. Fiecare destinație are ceva unic de transmis
vizitatorilor săi. De asemenea, călătoriile aduc în fiecare zi un nou
set de probleme, dar și de oportunități, iar modul în care acestea
vor fi gestionate vă vor oferi o perspectivă asupra a cine sunteți.
Veți veni acasă cunoscându-vă mai bine și cu o perspectivă nouă
despre ceea ce vă doriți în viață.
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