
Marilena Gheorghe 
 
 

Strada Principală nr.95,  

Sat Robești, Comuna Pârscov 

Buzău, România  
 

 

Phone: +4 0722 699 009  
E-Mail: marilenagheorghe10@gmail.com   

 

Sumar 

 

Marilena Gheorghe este un antreprenor român cu experiență vastă în marketing și comunicare. A absolvit facultatea de Inginerie și 

Management în Construcții, deține un  certificat în Management la Cambridge Open University și o diplomă de Marketing Manager 

ca absolventă a școlii IAA. A copilărit la bunici într-un sat din Buzău, zonă în care și locuiește de mai bine de un an  și la care dorește 

să își aducă aportul. În rolul de voluntar în cadrul ONG-ului SuperTeach, se implică în mod activ în coordonarea și susținerea 

profesorilor la nivel național , oferindu-le suport și consiliere pentru ca aceștia să poată transformă educația în România. Oamenii 

care o cunosc spun că este o combinație între curiozitate, pasiune, modestie, devotament și neînfricare în fața schimbării; o persoană 

energică, pozitivă și hotărâtă. 

Experiență profesională 

Liber profesionist – Consultant în Marketing și Comunicare  (2017- present) 

 

Lyoness International Companie de marketing cu sediul în Austria, cu operațiuni active în peste 40 de țări.  

Director General Romania (2015-2017) 

Responsabil de performanța companiei, de monitorizarea atentă a rezultatelor operaționale și financiare în raport cu planurile și 

bugetele previzionate, reprezentarea compania în fața clienților majori și a partenerilor de afaceri.  

 

Adecco Romania Una din cele mai mari companii de resurse umane, cu aproximativ 32000 de angajați și aproximativ 5100 de 

sucursale în peste 60 de țări și teritorii din întreaga lume. 

Director Serviciu (2013 – 2015) 

Responsabil pentru conducerea diviziei de externalizare a segmentelor de vânzări și marketing, respectiv gestionarea performanței 

diviziei, elaborarea, conducerea și execuția strategiilor de marketing și vânzări în raport cu obiectivele propuse.  

 

Grup Sapte Una dintre cele mai importante agenții de publicitate independente din România, pe segmentul de promovare directă.  

Director de strategie si dezvoltare (2012- 2013) 

Responsabil pentru dezvoltarea de oportunități de afaceri, inclusiv dezvoltarea de produse / servicii noi pentru agentie, menținerea 

relațiilor cu clienții cheie ai agentiei.  

 

Client Service Director (2005 – 2012) 

Gestionarea întregului portofoliu de clienți din punct de vedere venituri și cheltuieli, echipă, activități strategice și operationale. 
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EYE Advertising parte a GFS Group Companie de marketing și distribuție de produse de larg comnsum (Univers’all - store network, 

Etap – Etam, Celio, Ticket Plus, Diageo) 

Director de cont pentru marcile Diageo și Etam (2003-2005) 

Responsabil de dezvoltarea și implementarea strategiilor de marketing și comunicare la nivel național.  
 

Polymer & Colors SA Companie grecească de distribuție și logistică din Sud Estul Europei, care comercializează materii prime 
industriale, echipamente, software și soluții pentru industria de lacuri și vopsele. 
Business Developer pentru Romania și Bulgaria (2000-2003) 
Identificarea și dezvoltarea de oportunitiati de afaceri in Romania si Bulgaria, analiza pieței, punct unic de contact pentru România 
și Bulgaria în toate activitatile afacerii.  

NESTLE SA Una din cele mai mari companii alimentare din lume.  
Trade marketing Executive (1995-2000) 

Responsabil pentru implementarea activităților de promovare în magazine la nivelul regiunii de Sud Est și Nord Vest, în România.  

Educație & Certificări 

Universitatea Ovidius Constanta – Ingineria și Managementul Lucrărilor de Construcții                           1995 - 2000 

CODECS The Open University Business School / Certificat Profesional în Management                           2006 - 2008 

British Council – BECVantage (B2) / Certificat Business English                           2010 

International Advertising Association (IAA) /Marketing Manager – cod COR 123307                            2010 - 2011 

French Institute - Diplôme du français professionnel A2 (DFP A2)                2012 - 2014 

International Advertising Association (IAA) / Professional Certificate in Digital Marketing            2014 - 2015 

Premii și apariții în presă 

Apariții media – subiecte pe educție : Digi24, ZF Live, Revista Cariere, Forbes, Europa FM (2020) 
Wall Street Editorial despre serviciile Adecco (2014) 
Nominalizare EFFIE AWARDS la categoria Shopper Marketing cu marca NIVEA (2012) 
Speaker la Conferința Brand Activation Strategy – eveniment public pentru profesioniști în marketing (2012) 

Speaker la Conferința Magazinul Progresiv – eveniment public pentru profesioniști în retail și FMCG (2009) 

Voluntar și suporter pasionat pentru www.tinutulbuzaului.org: organizație non-profit pentru dezvoltare sustenabilă 
www.superteach.ro: organizație non- profit în domeniul educației  
Start-up advisor pentru: https://www.roadgrandtours.com &  www.jpegatelier.com 
 
Limbi vorbite                                                             
Româna - nativ                                                                 

Engleză - fluent                                           

Franceză - intermediar                        

 

    

 

http://www.institutfrancais-roumanie.com/institutfrancais-roumanie.com/cms/articleview/id/768
http://www.tinutulbuzaului.org/
http://www.superteach.ro/
https://www.roadgrandtours.com/
http://www.jpegatelier.com/
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