
Fabiano Marcelino da Cunha Junior
Avenida Piracicaba, 587, Vila Nova São Roque, São Roque-SP / 18131-230
fabianomcjunior1@gmail.com | (11) 99828-7421 / (14) 99827-9654
Objetivo
Adquirir mais experiência no mercado de trabalho a fim de aprender e conhecer mais de mim mesmo, aprimorando meus valores, para melhorá-los e ir me tornando cada vez mais em um homem bem-sucedido.
VALORES
Organizado; pontual; trabalho em equipe; bom líder; sei lidar com situações-problemas do dia a dia; tenho um pouco de experiência em fazer negociações para quitação de dívidas; aprendi a cuidar do Financeiro, Faturamento, Estoque e Análise de Crédito. Utilizo muito bem recursos como Excel, Word, Publisher, Outlook, Shop Control, Pró Comercio, entre outros.
Experiência
AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUPORT-MED
01/07/2014 – 23/03/2015
Controle de inadimplentes, entrando em contato com clientes através de telefone fixo ou celular, e também por WhatsApp, Facebook e, principalmente, e-mail. Além de Cobrança, trabalhava com Contas a Receber e, às vezes auxiliava o Financeiro nas Contas a Pagar. Era quem realizava os cadastros de novos clientes, e analisava o crédito. Auxiliava, sempre que necessário, o Faturamento e o Estoque.
CURSOS
UNinove - Fac São roque, SP
Administração – bacharel
cursando 1° Semestre

UNIVERSIA BRASIL SA ONLINE, SÃO PAULO.
ESPANHOL – 60 HORAS
Comunicação
Rapidamente, quando me adapto ao trabalho, desenvolvo excelente comunicação, bom diálogo e expressão. Procuro aprender tudo o que for necessário pra poder falar com clareza, persistência e convicção.
Liderança
Sempre que necessário desempenho excelente trabalho em grupo e, se como líder, desenvolvo um ótimo papel, considerando e analisando as propostas de cada um do grupo, obtendo e sempre procurando obter o melhor resultado possível.
Referências
Cláudio
SUPORT-MED CURITIBA-PR
(41) 3513-7311; (41) 3513-7308; (41) 9111-0171. 
LUIZ ALBERTO DE MELO, DIRETOR.
RADIO MELODIA OURINHOS-SP
(14) 3326-1839; (14) 3026-1834; (14) 9 9727-1839. 

Referência Pessoal
LUIZ MAZETTI, PASTOR.
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS em ourinhos
(14) 98114-7205


