Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Lavinia Ghiorghe
Calea Vacaresti, nr. 276, Bucuresti (România)
0751672342
lavinia_ghiorghe@yahoo.com

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
07/2013–Prezent

Psiholog/Psihoterapeut/Administrator
Ghiorghe Lavinia - Cabinet individual de pshihologie, Bucuresti (România)
- Psihoterapie individuala, de cuplu, de familie si de grup
- Workshop-uri de dezvoltare personala pentru copii (ex. teme: autocunoasterea si activarea puterii
personale, cresterea si consolidarea increderii in sine, stimularea inteligentei emotionale,
managementul emotiilor, incurajarea gandirii critice si dezvoltarea abilitatilor de rezolvare de probleme,
dezvoltarea creativitatii, stimularea si cresterea originalitatii si flexibilitatii )
- Workshop-uri de dezvoltare personala pentru adolescenti si adulti (ex. teme: consolidarea increderii
in sine, recunoasterea si combaterea eficienta a situatiilor stresante si a efectelor nocive ale acestora
asupra calitatii vietii, clarificarea ideilor despre succesul personal, dezvoltarea strategiilor de
management emotional, intelegerea rolului si efectul emotiilor,intelegerea si definirea formelor,
cauzelor, consecintelor vinovatiei, descoperirea unor mijloace de combatere a culpabilizarii)
- Traning-uri personalizate pentru angajatii din organizatii (ex teme: identificarea şi clarificarea
propriilor atribuţii si a colegilor, intelegerea valorilor firmei si gasirea de noi comportamente prin care
acestea sa devina vizibile, cresterea performantelor si a competitivitatii, atat la nivel individual cat si
organizational)
- Evaluare clinica
- Analiza muncii si proiectarea fiselor de post, evaluarea psihologica in selectia profesionala,
evaluarea psihologica a personalului, diagnoza organzationala, consultanta orgaizationala
- Evaluari psihologice pentru candidatii la obtinerea permisului de conducere si permisului port-arma
- Evaluari psihologice la angajare si control periodic pentru toate categoriile de munca
-Colaborare cu Clinica Romgermed, Clinica LifeMed si Clinica Regina Maria
-Contactarea potentialilor clienti si negocierea contractelor
- Organizarea activitatii, documentelor si bugetulul
- Asigurarea relatiilor cu institutiile statului
- Asigurarea tuturor formelor legale privind derularea activitatii.

07/2010–07/2013

Psiholog/Psihoterapeut/Asociat
Centrul de consiliere si psihoterapie Confident, Bucuresti (România)
- Psihoterapie sistemica de familie si cuplu
- Workshop-uri de dezvoltare personala pentru copii, adolescenti si adulti
- Training-uri personalizate pentru organizatii
- Evaluare clinica
- Analiza muncii si proiectarea fiselor de post, evaluarea psihologica in selectia profesionala,
evaluarea psihologica a personalului, diagnoza organzationala, consultanta orgaizationala
- Evaluari psihologice pentru candidatii la obtinerea permisului de conducere si permisului port-arma
- Evaluari psihologice la angajare si control periodic pentru toate categoriile de munca
- Colaborare cu Clinica Medicotest Galati si Clinica Life-Med Bucuresti
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11/2009–06/2010

Lavinia Ghiorghe

Psiholog
Serban si Constantinescu - Societate civila profesionala de psihologie, Galati (România)
- Evaluări psihologice pentru candidaţii la obţinerea permisului de conducere
- Evaluări psihologice la angajare şi control periodic pentru diferite categorii de muncă
- Evaluare clinică

06/2006–06/2010

Asociat
SC Obsess Team SRL, Galati (România)
- asigurarea relaţiilor cu instituţiile statului
- stabilirea şi verificarea derulării programului de lucru
- asigurarea stării de legalitate a punctelor de lucru
- stabilirea cotelor de adaos
- gestionarea bunurilor societăţii- verificarea stocurilor firmei- asigurarea unor condiţii propice derulării
activităţii firmei
- asigurarea formelor legale privind încadrarea în muncă a salariaţilor firmei

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2015

Stagiar
Institutul de Cercetare şi Studiul Constiintei Cuantice – GAMMA INSTITUTE

2013–2014

Curs de transformare mentala si activare a sinelui
Scoala de activare a sinelui, Bucuresti

2012–2014

Formare complementara profesionala in psihologia muncii si
organizationala, psihologia transporturilor si psihologia aplicata in
servicii
Asociatia psihologilor din trasporturi, munca si servicii

2010–Prezent

Psihoterapeut autonom in Psihoterapie sistemica de familie si cuplu
Colegiul Psihologilor din Romania

2010–Prezent

Psiholog autonom in Psihologia Muncii si Organizationala
Colegiul Psihologilor din Romania

2010–Prezent

Psiholog autonom in Psihologia pentru aparare, ordine publica si
siguranta nationala
Colegiul Psihologilor din Romania

2010–Prezent

Psiholog autonom in Psihologie Transporturilor
Colegiul Psihologilor din Romania

2010

Certificat de formator
CNFPA
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2009–Prezent

Lavinia Ghiorghe

Psiholog specialist autonom in Psihologie clinica
Colegiul Psihologilor din Romania

2008–2014

Formare in psihoterapie sistemica de familie si cuplu
Scoala Sistemica de Formare, Bucuresti (România)

2007–2009

Master Psihologia Resurselor Umane
Universitatea Titu Maiorescu, Bucuresti (România)

2006–2010

Formare in Gestalt Terapie
Asociatia romana de Gestalt terapie

2003–2007

Facultatea de Psihologie
Universitatea Titu Maiorescu, Bucuresti (România)

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Alte limbi străine cunoscute

ÎNȚELEGERE

engleză
franceză

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

B2

B2

B2

B2

B1

B1

B1

B1

B1

B1

Discurs oral

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

Competenţe de comunicare

Bune abilitati de comunicare dobandite in urma experientei ca psiholog si psihoterapeut in lucrul cu
adultii si copiii.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Bune competente organizationale dobandite ca administrator al propriului cabinet si ca asociat a
Centrului de Psihoterapie Confident si a Societatii civile Obsess Team SRL

Competenţe informatice

Permis de conducere
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O buna stapanire a pachetului complet Office.
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