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Roxana Mîțu, People Growth Coordinator la Trend Consult  
 
Roxana Mîțu, Senior Business Consultant în echipa Trend, primește un rol nou, People Growth 
Coordinator. Din această poziție, Roxana va susține călătoriile individuale de dezvoltare ale colegilor, 

contribuind la construcția unui viitor orientat către evoluție, dezvoltare cu sens și autenticitate.   
Experiența Roxanei în domeniul de business corporate acumulată în țară și pe plan internațional va 

aduce un plus în zona de dezvoltare individuală structurată, în gestionare a schimbărilor și în 
coordonarea unor echipe autonome. Ea își propune să susțină oamenii astfel încât aceștia să fie 

adaptați, utili și rezistenți prin flexibilitate în piața forței de muncă, totodată liniștiți cu ei înșiși.    
   

„Cred cu tărie în oameni și în puterea lor de a evolua, iar în Trend am găsit oameni care cred la fel că 

mine, oameni care au curajul să viseze și să exploreze. Cred, de asemenea, că pentru a crește 
sănătos noi, oamenii, avem nevoie de curaj ca să dezlipim toate etichetele, să scoatem toate lentilele 

care ne-au fost puse sau pe care ni le-am pus singuri și mai cred că avem nevoie să trăim într-un 
mediu construit cu grijă și cu căldură.   

Am descoperit în timp și incă invăt, că pentru a-i susține pe alții am nevoie să fiu autentică, chiar dacă 

asta inseamnă să nu fiu mereu perfectă. Îmi propun să merg alături de toți cei care pleacă în 
#evolutionjourney și impreună cu echipa Trend să contribuim la schimbarea culturii forței de muncă 

din România în așa fel încât să ia amploare curentul constructiv cu impact în societate și în viața 
noastră de zi cu zi.”     

 
Roxana Mitu este absolventă a facultății de Relații 

Economice Internaționale, din cadrul Academiei 

de Științe Economice, București. Mai târziu, și-a 
completat studiile în cadrul unui program 

corporate Orange, obținând diplomă în 
managementul inovării.    

Activitatea în business a început-o în marketing, 

apoi s-a axat pe proiecte de vanzări și, ulterior, 
de customer service. Odată descoperită pasiunea 

pentru training, și-a construit o carieră în people 
development, pornind în departamentul de 

Customer Service ca trainer, apoi trainer în HR, 

consultant în Learning & Development și 
coordonator al echipei de training din Orange România. În decursul acestor 12 ani, Roxana impreună 

cu echipele din care a făcut parte a reușit să influențeze și să transforme culturi din departamente cu 
peste 700 de oameni, a susținut schimbări strategice de business și a contribuit la dezvoltarea unei noi 

generații de profesioniști în HR.     
   

În februarie 2017, Roxana s-a alăturat echipei Trend în calitate de Trainer și Consultant. Programele 

în care crede pleacă de la premisele invătării experiențiale și conduc la generarea de auto-descoperiri 
care stau ulterior la baza dezvoltării de noi comportamente și aptitudini.   

   
TREND CONSULT este o companie antreprenorială romanească dedicată oamenilor cu mentalitate de 

creștere care doresc să trăiască diferit și să aibă impact în societate. Prezentă în piata de consultanță 

din anul 2000, compania ajută oamenii să se schimbe in bine și are superputerea de a le oferi 
programe de invățare relevante. 

Istoria TREND este despre oameni – din interior, de la client sau de la partenerii internaționali – și 
despre curajul acestora de a crește impreună.   


