ELEN APARECIDA STRUZIATO
Brasileiro, Solteiro, 49 Anos
Estrada Mauá e Adutora Rio Claro, 1651 - Jardim Ipê
São Paulo - Mauá CEP 09390-500
55 11 98050-5959
E-mail struziato@bol.com.br

Objetivo
Operação de câmbio turismo em geral, área administrativa e contas a pagar e receber.

Formação
Adm empresas - ( Incompleto 3º ano) Universidade São Marcos Conclusão em: 2011

Experiência Profissional
Empresa: FLOT OPERADORA TURÍSTICA LTDA - 1989 / 1993
Cargo: Assistente Administrativo
Principais Atividades: Tinha como responsabilidade a conferencia de faturas, conciliação bancária, conferencia
de relatórios do BSP, folha de pagamento e benefícios de funcionários, pagamento de fornecedores e emissão de
notas fiscais.
Empresa: RCA OPERADORA TURÍSTICA LTDA - 1993 / 2003
Cargo: Encarregada de contabilidade
Principais Atividades: Responsável pelo financeiro durante 9 anos. Mantive a conciliação bancária nacional e
internacional da operadora conferencia de relatórios do BSP, comissionamento de vendas de passagens e
pacotes aéreos, emissão de cheques para pagamentos de fornecedores e prestadores terceirizados, folha de
pagamento e benefícios de funcionários, abertura de conta corrente para funcionários e empresa, emissão de
notas fiscais, emissão de boletos para reembolso, análise de credito para financiamentos, compra e venda de
moedas estrangeiras e cobranças em cartões de crédito
Empresa: ORIGINALE - VIAGENS E TURISMO LTDA - 2014 / 2015
Cargo: Auxiliar administrativo
Principais Atividades: Tinha como responsabilidade a conferencia de faturas, contas a pagar e a receber,
emissão de notas fiscais, pagamentos a consolidadora, serviços bancários e externos.
Empresa: NUMATUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 2015 / Atual
Cargo: Auxiliar de câmbio ll
Principais Atividades: Compra e venda de moedas estrangeiras, remessas para o exterior através da
correspondente Travelex Bank, envio e recebimento Moneygran

Qualificações e Atividades Complementares
Curso BRAZTOA - SP Fraudes em cartões de crédito e talões de cheque
INSTITUTO ALFA - SP Conferencia de relatórios em BSP
Cursos na AML Consulting - Curso de PLD 2016/2017/2018 e 2019 e Curso ABRACAM prevenção de
lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo

