
 

 
Daniel Toda  

Intenția profesională 

Obținerea unei poziție de conducere în managementul operațiunilor, 
aplicând abilități creative de rezolvare a problemelor și abilități de 
management „lean” într-o companie în creștere pentru a obține o utilizare 
optimă a resurselor sale și profituri maxime. 

Istoric de muncă 

Continental – Service Level Manager (SLM) 
Timișoara, România                                                                  09/2019 - Prezent 
 Sprijină procesul de bugetare al operațiunilor de service (comenzi, 

aprobare facturi, prognoză, buget) 
 Planifică și implementează îmbunătățirea continuă a nivelurilor de 

servicii (SIP) 
 Asigură standarde de conformitate (de exemplu, securitate) pentru 

toate serviciile din domeniul de aplicare 
 Face parte din proiecte pentru a asigura o planificare adecvată și 

predarea operațiunilor de service 
 

Continental - Project Manager de Algoritm  
Timișoara, România                                                                  09/2017 – 11/2019 
 Responsabil “end to end” de toate funcțiile / caracteristicile din sistem 

și vehicul, care fac obiectul livrării. 
 Responsabil pentru realizarea funcțiilor și pentru atingerea obiectivelor 

de performanță în conformitate cu obiectivele proiectului. 
 Principalele proiecte au fost pentru Dacia o subsidiară pentru Renault și 

Volvo ca subsidiară pentru Geely. 

ATOS IT Solutions and Services - Deputy Head of Service Operations 
Management (HSOM) 
Timișoara, România                                                                  06/2015 - 04/2017 
 Implicat în ședințele de top management axate pe stabilirea obiectivelor 

pentru viitor. 
 Implicat în crearea și gestionarea acțiunilor de clasă în parteneriat cu 

"Change" și "Problem Management" global. 

  

daniyel.toda@gmail.com 
 
  
http://www.linkedin.com/pub/daniel-
toda/4a/505/811 

Puncte forte personale 

 Orientat spre rezolvarea problemelor, 
capabil să coordoneze analiza și 
producerea unei echipe de dezvoltare, 
bune abilități interpersonale și de 
negociere. 

 Înțelegere excelentă a cerințelor de 
afaceri, abilități lingvistice multiple, 
capabil să vină cu idei și îmbunătățiri, 
capabil să facă recomandări strategice. 

 Abilități interpersonale puternice 
dezvoltate prin îndrumare și asistență 
pentru clienți. 

 Minte orientată tehnic și ingenuitate, 
capabil să lucreze și să interacționeze 
foarte bine cu ceilalți. 

 Bine organizat, eficient, învățare rapidă 
și auto-motivat. 

 Multă experiență multiculturală 
lucrând cu oameni din întreaga lume în 
propriul mediu (America de Nord, 
Europa, Asia / Asia de Sud-Est). 

Educație 

2005 
Seneca College of Applied Arts and 
Technology 
Toronto, Ontario 
Diplomă: Computer Engineering 
Technology   



 Gestionarea oricăror situații de criză în ceea ce privește orice incident 
de mare impact, problemă sau situație de schimbare care afectează 
tehnologiile noastre. 

ATOS IT Solutions and Services - Service Operations Manager (SOM) 
Timișoara, România                                                                  02/2014 - 04/2017 
 Gestionat unități de afaceri globale transversale, activități de partajare a 

celor mai bune practici în ceea ce privește KPI-ul turnului și acțiuni 
colective din gestionarea problemelor. 

 Conducerea analizelor profunde și inițierea îmbunătățirilor încrucișate 
în GBU, precum și gestionarea problemelor și furnizarea analizei 
cauzelor principale.  

 Implicarea în incidente majore și schimbări majore, conducerea 
revizuirilor și îmbunătățirii Acordului de nivel de serviciu (SLA) 
implicarea și coordonarea tuturor îmbunătățirilor. 

ATOS IT Solutions and Services - Global Process Owner (GPO) 
Timișoara, România                                                                  03/2013 - 02/2014 
 Responsabil de trei procese mari la nivel global, furnizare servere, 

stocare și aprovizionare backup, dezafectare platformă, aducând 
îmbunătățiri în calitate și eficiență, „End to End” creând un program 
mai bun de transformare a experienței clienților. 

 Responsabil de o echipă de manageri de proces răspândite în toate 
unitățile de afaceri globale, fiecare oferind îmbunătățiri din propria țară 
sau implementând cele mai bune practici din alte țări.  

ATOS IT Solutions and Services - Project Management Office (PMO)  
Timișoara, România                                                                  01/2013 - 03/2013 

Atos IT Solutions and Services - Consultant Lean  
Manila, Filipine                                                                   10/2012 - 12/2012 
 Proiect special solicitat de client (Coca Cola) pentru a îmbunătăți 

calitatea și eficiența în echipa biroului de asistență, de asemenea, pentru 
a oferi o imagine de ansamblu a schimbărilor pentru a menține 
parteneriatul. 

ATOS IT Solutions and Services - Lean Consultant  
London, UK                                                                                05/2012 - 09/2012 
 Ținta acestui proiect este de a aduce schimbări și îmbunătățiri pentru 

biroul de afaceri și comunitatea SDM. 

ATOS IT Solutions and Services - Lean Consultant  
Istanbul, Turcia                                                                         01/2012 - 04/2012 

Am găsit soluții pentru a lucra mai eficient, îmbunătățind în același timp 
satisfacția clienților prin creșterea calității serviciilor oferite. 

Siemens IT Solutions and Services - Administrator SAP Basis  
Timișoara, România                                                                  01/2008 - 12/2011 

VisualGate Systems - Specialist server de supraveghere 
Toronto, Ontario                                                                                  2006 - 2007 

 Specializat în rețelistică 

2002 
Georges Vanier High School 
North York  
Diplomă de liceu  

Realizări 

 Beneficiar al Institutului de Ingineri 
Electrici și Electronici (I.E.E.E.) Premiul 
Canadian, Seneca College of Applied 
Arts and Technology. 

 A primit Scopul Bursei de Învățământ 
de Top doi ani la rând pentru realizări 
academice ridicate. 

 Ales de către Departamentul de 
Calculatoare al Școlii Gimnaziale 
Georges Vanier ca student remarcabil la 
programare; de asemenea, câștigător 
provincial 2002 

 A câștigat premiul Georges Vanier 
pentru viața școlară pentru participarea 
la mai multe activități legate de școală, 
cum ar fi Computer Club, echipa VIP 
Card și Tutor pentru programare. 

Voluntariat 

 Lions Bastion 
10.2014 - Prezent 
A inițiat și participat la diverse proiecte de 
caritate din cadrul comunității. 
 
 SALVO – Technical team 
01.2016 – Prezent  
A inițiat și participat la diverse proiecte de 
caritate din cadrul comunității. 
 
 Platforma 100 Timișoara Edu 
01.2018 - Prezent 
Implicat în multe proiecte și conferințe cu 
scopul de a îmbunătăți accesul și calitatea 
educației. 



D-Link Canada Division - Suport Tehnic  
Toronto, Ontario                                                                                  2005 – 2006 

Seneca College of Applied Arts and Technology – Tehnician de 
laborator electronic 
Toronto, Ontario                                                                                  2003 - 2005 

. 


