Débora Sánchez-Rodríguez
Consultora de negócios, assessora e treinadora intercultural
Nascida e crescida em Madri, Espahna. Residente na Alemanha desde 2002.
Estâncias nos Estados Unidos, na França, na Hungria e na Suíça.

§

Assessoria e treinamento em aspectos interculturais (gestão de projectos e conflitos,
comunicação, moderação e apresentação em contextos interculturais).
Desenvolvimento de conceitos de expatriação.
Gestão e recrutamento de pessoal para projetos internacionais; realização de
entrevistas de seleção de pessoal e mediação com empregados en entornos
interculturais.
Países de enfoque: Alemanha, Espanha, Portugal e América Latina.

MÉTODOS

§
§
§
§

Estudo de casos e exercícios de assimilação cultural.
Exercícios e simulações.
Testemunhos.
Fragmentos de filmes e análise de publicidade e de artigos da mídia.

ESTUDOS / QUALIFICAÇÕES

§
§
§

Engenheira Industrial Têxtil, Universidade Politècnica de Catalunya, Barcelona, Espanha.
Master em Gestão Internacional Têxtil, Universidade de Reutlingen, Alemanha.
Diploma intermediário da licenciatura em Belas-Artes (especialidade em gestão cultural
e da arte), Universidade Europeia de Madrid, Espanha.
Seminários e cursos de capacitação intercultural (enfoque na Alemanha / na Espanha e
na América Latina)

ÂMBITO DA ASESORIA

§
§
§

§

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Desde Setembro de 2009, na empresa conttigo consulting & services:
§
§

Desenvolvimento e posta em execução da área de negócios "Pessoal médico"; serviços
de assessoria nesta área para candidatos e para empresas.
Concepção e posta em execução de seminários interculturais gerais e à medida e
assessoria sobre aspectos interculturais.

Anteriormente:

§

Professora na faculdade de desenho têxtil e de moda duma universidade espanhola.
Gerente de produção de uma fábrica espanhola de roupas de confecçao na Hungria.
Gerenciamento de projetos no ateliê de desenvolvimento duma empresa têxtil na Suíça.
Técnica têxtil e compradora internacional em duas empresas espanholas de moda e
manejo de negociações com fornecedores internacionais (Espanha, América Latina,
Europa do Leste, Turquia, China e Índia)
Tradução de manuais técnicos têxteis.

LÍNGUAS

§
§

Línguas de trabalho:
Outras línguas:

CONTATO

conttigo - consulting & services
Werastrasse 109
D-70190 Stuttgart, Alemanha
[ tel ]
+49 (0)711 84 98 08 43
[ fax ]
+49 (0)711 84 98 08 45

§
§
§
§

alemão, inglês, espanhol, português
francês, catalão

[ email ] info@conttigo.com
[ web ] www.conttigo.com
[ skype ] conttigo

