
 

 

  

 

                                       
                                                                                                                     

 

Curriculum Vitae  
Europass 

                                                                                

Informaţii personale      

Nume / Prenume  Machidon Roxana                                                                                             
Adresa Str. Libertății, Iași, România 

Mobil 0742 091 095  

E-mail(uri) roxana.machidon@gmail.com 

Naţionalitate Română  

Data naşterii 5/07/1984 

Sex Feminin 

Experienţa profesională  

Perioada 7.01-2019 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Inginer automatist 

Activităţi si responsabilităţi principale 

Efectuarea continua a sarcinilor in SAP specifice proiectelor companiei  - crearea de 
materiale/componente noi, numere pentru documente/desene si incarcarea lor in soft, crearea 
structurii specifica produselor proiectelor 
Efectuarea de rapoarte specifice, colectarea datelor pentru proiectele in lucru 
Participarea la sedinte pentru fiecare proiect in parte, pentru a lua cunostinta de modificarile care se 
aplica pas cu pas pe toata desfasurarea proiectului, si implementarea acestora in SAP 
Informarea colegilor implicati in proiect despre datele din SAP specifice pentru activitatea acestora in 
cadrul proiectului 
Crearea materialelor de training pentru utilizarea SAP 
Gestionarea declaratiilor din IMDS/CAMDS conform cu reglementarile europene si internationale  

Numele şi adresa angajatorului Osram Continental  

  

Perioada 27.03.2017 – 4.01.2019 

Funcţia sau postul ocupat Agent Servicii clienți  - Franta, Spania, italia, Anglia/SUA 

Activităţi si responsabilităţi principale 

Verificarea continua pentru a ma asigura ca tranzactiile companiei indeplinesc cerintele legale si de 
siguranta legate de tranzactiile de import/export 
Clasificarea tuturor produselor comercializate de companie in conformitate cu reglementarile si 
cerintele vamale specifice tarilor Anglia, Franta, Spania, Italia 
Crearea rationamentelor/regulilor pentru clasificarea automata a produselor prezente in catalogul 
Amazon, in conformitate  cu reglementarile privind activitatea comerciala, utilizand diverse softuri 
Coordonarea echipei de creat rationamente 
Audit pentru echipele ce creeaza rationamente/reguli 
Training si mentorat pentru noii angajati 

Numele şi adresa angajatorului Amazon Development Center - Iasi 

 
 
 

Perioada 27.10.2008 – 29.04.2016 



 

 

Funcţia sau postul ocupat Inginer electronist  

Activităţi si responsabilităţi principale 

Integrarea documentatiei tehnice in urma analizei in soft-urile corespunzatoare departamentului – 
Illustrated Parts Catalogue (avioane Airbus A320-340), Service Buulletin (avioane A320-340, A380), 
Aircraft Maintenance Manual( elicoptere Airbus EC135, EC145) 
Audit pentru membrii echipei 
Training si mentorat pentru noii angajati 

Numele şi adresa angajatorului Sonovision Romania 

  

Perioada 01.10.1999 – 20.09.2003 

Funcţia sau postul ocupat Voluntar 

Activităţi si responsabilităţi principale 
Activitati instructiv-educative cu diverse categorii de copii 
Organizarea taberei de vara pentru copiii si voluntarii asociatiei  
Activitati de fundraising 

Numele şi adresa angajatorului Asociatia MYOSOTIS Romania 

Educaţie şi formare  

Perioada 1.10.2016 - prezent 

Calificarea/diploma obţinută Student doctorand 

Disciplinele principale studiate / 
competenţele profesionale dobândite Generarea distribuită a energiei, Tehnologii curate, Activitate de cercetare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iaşi, Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi 
Informatică Aplicată 

  

Perioada 15.03.2016 

Calificarea/diploma obţinută Utilizator Simplified Technical English 

Disciplinele principale studiate / 
competenţele profesionale dobândite Reguli de utilizare a Simplified Technical English in redactarea documentatiei tehnice. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Sonovision Romania 

  

Perioada 13.06.2011 – 26.08.2011 

Calificarea/diploma obţinută Autor documentatie tehnica  - departamentul Service Bulletin 

Disciplinele principale studiate / 
competenţele profesionale dobândite 

Training international in urma caruia am invatat integrarea unui anumit tip de Service Bulletin –   
Conversion Service Bulletin  
Redactarea documentatiei tehnice in urma cerintelor stricte ale clientilor pentru avioane Airbus A320-
340, A380 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Sonovision Franta  

  

Perioada 07.02.2011 – 28.05.2011 

Calificarea/diploma obţinută Autor documentatie tehnica  - departamentul Service Bulletin 

Disciplinele principale studiate / 
competenţele profesionale dobândite 

Training international in urma caruia am inceput proiectul „Service Bulletin”  
Redactarea documentatiei tehnice privind cerinte speciale/modificari/reparatii pentru avioane Airbus 
A320-340, A380 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Sonovision India / Franta 

  

Perioada 4.02.2008 – 30.05.2008 

Calificarea/diploma obţinută Bursa Erasmus 

Disciplinele principale studiate / 
competenţele profesionale dobândite 

Elaborarea proiectului de diploma pe partea teoretica economica – Evaluarea performantelor 
personalului  




