
Director Vânzări

Experiență Profesională

Contact

Abilități

Limbi Străine

Bogdan Nicolae Roșu

Cu o experiență de peste 16 ani in domeniul pieței de capital,
implementării proiectelor & gestionării echipelor, pot aduce o
contribuție semnificativă oricărui proiect abordat.

Director Vânzări
Pescariu Sports & Spa, București

Menținere & dezvoltare bază curentă clienți
Creșterea veniturilor obținute din vânzarea
serviciilor/ produselor complementare/adiționale
serviciilor de bază
Menținerea și îmbunătățirea gradului de satisfacție
al clienților cu privire la serviciile oferite de către
club

2019-10 -
Current

Trainer
AS Financial Markets, Sibiu

Lector pentru cursuri de formare profesională :
agenți de servicii de investiții financiare (ASIF),
control intern (CCI), consultanți investiții (CI),
administratori de risc
Pregătire materiale / suporturi de curs / manuale
necesare pentru desfășurara (și autorizarea)
cursurilor

2016-01 -
Current

Membru CA
SPIT Bucovina, Suceava

Stabilirea planurilor de dezvoltare ale societății (de
comun acord cu acționarii)
Organizarea și desfășurarea în bune condiții a
adunărilor generale ale acționarilor (ordinare,
extraordinare)
Implementarea hotărârilor luate in adunările
generale ale acționarilor

2016-04 -
2019-04

Director General2016-01 -

Address
București, București, 041201

Phone
0746133321

E-mail
bogdanron@gmail.com

Piețe de capital

Management

Vânzări

IT - Analiza & Implementare

Română

Engleză



Unisem S.A., București
Restructurare activitate comercială (22 magazine,
76 angajați)
Implementare plan restructurare pentru activitatea
de inchiriere spatii depozitare (12 depozite, 136.000
mp)
Gestionare diverse probleme legale (solicitari
insolventa datorate unor datorii istorice, atragere
raspundere management precedent, etc.)

Realizari :
Dublare cifra de afaceri in 2 ani
Dublare numar chiriasi
Restructurarea bazei de costuri prin schimbarea
furnizorilor, renegocierea termenilor de plata,
restructurarea bazei de personal - avand drept
rezultat o crestere a marjei operationale de la 23 la
31%
Vanzarea a 30% din activele fixe la preturi cu 40-50%
mai mari decat valoarea de piata rezultata din
rapoartele de evaluare, sumele dispobilizate astfel
fiind utilizate pentru repararea restului activelor
societatii

2018-01

Membru CA
Unisem S.A., București

Stabilirea planurilor de dezvoltare ale societății (de
comun acord cu acționarii)
Organizarea și desfășurarea în bune condiții a
adunărilor generale ale acționarilor (ordinare,
extraordinare)
Implementarea hotărârilor luate in adunările
generale ale acționarilor

2015-12 -
2018-01

Supervizor (Trezorerie - Instrumente
Financiare)
BCR, București

Gestionare echipa vânzări & tranzacționare
instrumente financiare listate pe piețele de capital
Stabilire KPI-uri cantitative și calitative (împreună cu
structura echivalentă a Erste Group) și urmărirea
îndeplinirii lor
Participarea la procesul de implementare a noilor

2010-11 -
2014-12



produse (in special produse structurate)
Training-uri pentru personalul din sucursale

Realizări :
Buget / KPI-uri realizate în fiecare an
Peste 60 traininguri ținute pentru angajații băncii /
clienți / alți brokeri
Lansare & listare a peste 200 produse structurate in
colaborare cu Erste Group

Supervizor (Operatiuni Back Office)
BCR, București

Gestionarea echipei back-office insarcinate cu
inregistrarea, contabilizarea si toate raportarile
obligatorii referitoare la tranzactiile cu instrumente
financiare efectuate de banca si de catre clienti
Responsabilitatile zilnice includ toate etapele
suportului clienti - de la deschiderea contului,
transferul fondurilor, procesarea tranzactiilor,
raportare.
Definirea si evaluarea KPI-urilor aplicabile echipei
Mententanta datelor & redactarea cererilor de
imbunatatire a sistemului IT (Change Requests)

Realizări :
Implementarea unui sistem integrat de
tranzactionare & back office in mai putin de 9 luni
(inclusiv scrierea caietului de sarcini & organizarea
licitatiei, achizitionare hardware, training utilizatori,
scriere proceduri)
Contactare & transfer active pentru > 6.000 clienti in
mai putin de 12 luni, cu o formata din 6 oameni
Implementarea unui sistem flexibil de distribuire a
sarcinilor, prin suplimentarea echipei cu personal
inchiriat in perioadele de varf

2007-11 -
2010-11

Specialist Compensare & Decontare
Casa Romana De Compensatie, Sibiu

Asigurarea compensarii & decontarii tranzactiilor cu
instrumente financiare derivate tranzactionate la
bursa Sibex
Verificare rapoarte de decontare
Efectuarea de cursuri pentru membrii pietei
Participarea la audituri & procese de due-diligence

2007-01 -
2007-11



Educație

Alte certificări

din partea societatii

Analist Software
Softnet Financial Systems, București
- Prezentare platforma distribuire date piata in timp real
Intellistock
- Colectare feed-back clienti
- Propuneri imbunatatire software, scriere specificatii
pentru noi functionalitati

2005-01 -
2007-01

Specialist Piata Capital
CNVM, București

Departamentul Supraveghere Electronica
Analiza activitatii zilnice de tranzactionare
Identificarea potentialelor situatii de manipulare a
pietei & abuz de piata
Popuneri cu privire la situatiile identificate
Participarea la grupuri de lucru cu privire la
modificarea & imbunatatirea legislatiei aplicabile

2003-11 -
2005-01

Finanțe-Bănci
Universitatea Româno-Americană - București

1999-09 -
2003-07

Permis Conducere cat. B2000-08

ASIF2005-12


