Ce ati facut dupa terminarea studiilor de Psihologie urmate in cadrul Universitatii
“Aurel Vlaicu” din Arad?

Mă numesc Alina Alves Caria, am 36 de ani, locuiesc in Arad, sunt mama a doi copii.
Am finalizat cursurile Facultatii de Psihologie din Arad in anul 2014.
Prima facultate pe care am absolvit-o, în anul 2003, a fost Facultatea de Inginerie.
Primul loc de muncă pe care l-am avut a fost într-o companie multinațională în industria
automotive ca Inginer de Calitate.
Am optat pentru a doua facultate, cea de Psihologie, din pasiune, dorind să mă axez
mai mult pe partea umană, decat cea reală.
In ultimul an de facultate am inceput și o formare în Psihologia Muncii organizată de
Asociația Psihologilor din Romania, formare finalizată în anul 2015.
Din lipsa resurselor financiare, am renunțat la ideea de a-mi deschide propriul cabinet
și am ales să-mi găsesc un job bine plătit care să mă motiveze, neștiind exact ce aș dori să
fac în continuare. Știam un singur lucru, că nu mai doresc un department tehnic, ci un
department care să mă ajute să fiu cât mai aproape de oameni.
Imediat după susținerea licentei, am fost chemată la primul interviu de către o
companie multinațională și am obținut postul de Coordonator de Training din cadrul
departamentului de Resurse Umane.
In obținerea acestui loc de muncă a contat experiența pe care am acumulat-o la
locurile anterioare de muncă, plus formarea pe parte de inginerie și, în mod special,
formarea pe partea de psihologie, fiind foarte importantă combinația celor două profile
(tehnic + uman).
La începutul acestui an, am fost promovată, actuala mea funcție fiind cea de Country
Training Coordinator (responsabilă pentru coordonarea activităților de training pentru toate
cele 3 fabrici din Romania: una în Curtici care se ocupă cu confecționarea de aitrbag-uri
pentru masini, celelalte două cu sediul la Brad care sunt producătoare de centuri și volane).
In ultima perioadă am început să mă ocup și de organizarea trainingurilor la nivel de
Europa existând ca perspectivă și o posibilă promovare în această direcție.

