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DDOOTTTT..  MMAAUURRIIZZIIOO  RRIIPPEEPPII  
  
CC..ssoo  SSiiccccaarrddii  nn..  1111  bbiiss      ––        1100112222    TToorriinnoo                                                                                                                                                        
CCeellll..::  333311..44001100221144  
TTeell  ..001111//55665577666677  ffaaxx  001111//55665577663377  
mmaauurriizziioo..rriippeeppii@@ssttuuddiioossiisstteemmaa..iitt                                                                                                                                          
                                                                                      

  
  
  

CCUURRRRIICCUULLUUMM  VVIITTAAEE  
  
  
IInnffoorrmmaazziioonnii  PPeerrssoonnaallii    
NNoommee::  MMaauurriizziioo  
CCooggnnoommee::  RRiippeeppii  
DDaattaa  ddii  nnaasscciittaa::  2244..0055..11997788  
LLuuooggoo::  TToorriinnoo  
CCff::  RRPPPPMMRRZZ7788EE2244LL221199YY  
RReessiiddeennzzaa::  MMoonnccaalliieerrii  ((TTOO)),,  VViiaa  PPaassttrreennggoo  8822  
DDoommiicciilliioo::  TToorriinnoo,,  CC..ssoo  SSiiccccaarrddii  1111  bbiiss  
  
  
IIssttrruuzziioonnee  

••  LLuugglliioo  22000088::  llaauurreeaa  iinn  SScciieennzzee  ddeellll’’aammmmiinniissttrraazziioonnee  ee  ccoonnssuulleennzzaa  ddeell  llaavvoorroo  pprreessssoo  UUnniivveerrssiittàà  ddii  
TToorriinnoo  ffaaccoollttàà  ddii  SScciieennzzee  PPoolliittiicchhee  ccoonn  tteessii  ddii  LLaauurreeaa  nneellllaa  mmaatteerriiaa  ddii  ddiirriittttoo  ddeell  llaavvoorroo,,  ttiittoolloo  
““LLaa  nnuuoovvaa  ddiisscciipplliinnaa  ddeeggllii  aappppaallttii  nneell  DD..LLggss..227766//22000033  ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiiccaazziioonnii””,,  PPrrooff..  PPaaoolloo  FFeerrggoollaa,,  
vvoottaazziioonnee  9988//111100;;  

••  LLuugglliioo  11999988::  mmaattuurriittàà  tteeccnniiccaa  ddiipplloommaa  iinn  RRaaggiioonneerriiaa  pprreessssoo  II..TT..II..SS..  ““CCaarrlloo  LLeevvii””,,  TToorriinnoo  ((TToo))..  
  

AAbbiilliittaazziioonnii  PPrrooffeessssiioonnaallii  eedd  IIssccrriizziioonnii  AAllbbii  

••  1122  LLuugglliioo  22000022::  iissccrriizziioonnee  AAllbboo  CCoonnssuulleennttii  ddeell  LLaavvoorroo  ddii  TToorriinnoo  aall  nnuummeerroo  11444466;;    

••  MMaaggggiioo  22000022::  aabbiilliittaazziioonnee  aallllaa  pprrooffeessssiioonnee  ddii  CCoonnssuulleennttee  ddeell  LLaavvoorroo  ddii  TToorriinnoo  pprreessssoo  MMiinniisstteerroo  
ddeell  LLaavvoorroo,,  IIssppeettttoorraattoo  ddeell  LLaavvoorroo  ddii  TToorriinnoo;;  

  
LLiinngguuee  ssttrraanniieerree  

• IInngglleessee  ((ccaappaacciittàà  ddii  lleettttuurraa::  bbuuoonnaa,,  ccaappaacciittàà  ddii  ssccrriittttuurraa::  bbuuoonnaa,,  ccaappaacciittàà  ddii  eesspprreessssiioonnee  oorraallee::  
bbuuoonnaa). 

• Francese (conoscenza scolastica di  base) 
  
CCoonnoosscceennzzee  IInnffoorrmmaattiicchhee  

••  CCoonncceettttii  tteeoorriiccii  ddii  bbaassee  ddeellllaa  tteeccnnoollooggiiaa  ddeellll’’iinnffoorrmmaattiiccaa;;  

••  uussoo  ddii  ccoommppuutteerrss  ee  ggeessttiioonnee  ddeeii  ffiilleess;;    

••  eellaabboorraazziioonnee  ddii  tteessttii  WWoorrdd,,  EExxcceell  ,,  PPoowweerr  PPooiinntt;;    

••  rreettii  iinnffoorrmmaattiicchhee,,  ccoommuunniiccaazziioonnii::  

••  bbaanncchhee  ddaattii;;  

••  ppoossttaa  eelleettttrroonniiccaa;;  

••  pprrooggrraammmmii  ggeessttiioonnaallii  ppaagghhee  ZZuucccchheettttii,,  OOssrraa  WW..KK..II,,  TTeeaamm  SSyysstteemm  LLiirraa,,  RRaannoocccchhii..  
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EEssppeerriieennzzee  ddii  llaavvoorroo  

••  DDaallll’’aannnnoo  22000022  aadd  ooggggii::  lliibbeerraa  pprrooffeessssiioonnee  ddii  ccoonnssuulleennttee  ddeell  llaavvoorroo  ccoonn    pprroopprriioo  SSttuuddiioo  iinn  
TToorriinnoo,,  CC..ssoo  SSiiccccaarrddii  1111  bbiiss  ooccccuuppaannddoommii,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  ddii  aassssiisstteennzzaa  aaii  vveerrttiiccii  aazziieennddaallii  iinn  
mmaatteerriiaa  ddii  ddiirriittttoo  ddeell  llaavvoorroo  ee  ccoonntteennzziioossoo;;  nnoorrmmaattiivvaa  ssiiccuurreezzzzaa  eedd  iiggiieennee  ssuull  llaavvoorroo;;  
ccoonnttrraattttuuaalliissttiiccaa  ee  ccoonntteennzziioossoo  ddeell  llaavvoorroo,,    ccoonnssuulleennzzaa  ee  ggeessttiioonnee  aattttiivviittàà  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  
aassssuunnzziioonnee,,  cceessssaazziioonnee,,  pprroocceedduurree  ddiisscciipplliinnaarrii;;  eellaabboorraazziioonnii  bbuussttee  ppaaggaa,,  ggeessttiioonnee  rraappppoorrttii  ccoonn  ggllii  
EEnnttii  pprreevviiddeennzziiaallii,,  rraappppoorrttii  ssiinnddaaccaallii;;  

••  DDaallll’’aannnnoo  22000066  aadd  ooggggii::  ssoocciioo  ee  aammmmiinniissttrraattoorree  ddeelllloo  SSttuuddiioo  SSiisstteemmaa  ssrrll,,  ssoocciieettàà  ddii  eellaabboorraazziioonnee  
ddaattii  ccoonnttaabbiillii  ee  ddeell  llaavvoorroo  ccoonn  sseeddee  iinn  TToorriinnoo,,  CCoorrssoo  SSiiccccaarrddii  nn..1111  bbiiss;;    

••  DDaall  mmeessee  ddii  aapprriillee  22001133  aadd  ooggggii  VViiccee  PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  ssoocciieettàà  ccooooppeerraattiivvaa  ssoocciiaallee  aa  mmuuttuuaalliittàà  
pprreevvaalleennttee  ““OOrriizzzzoonnttee  SSppeerraannzzaa””  OOnnlluuss  ccoonn  sseeddee  iinn  PPeevveerraaggnnoo  ((CCnn)),,  SSttrraaddaa  TTeettttoo  GGaalllloo  nn..1100;;  

••  PPaarrtteecciippaazziioonnee  iinn  qquuaalliittàà  ddii  mmeemmbbrroo  ddeell  ccoolllleeggiioo  ssiinnddaaccaallee  iinn  ssoocciieettàà  ddii  ccaappiittaallii;;  

••  AAnnnnoo  22000055//22000066  AAttttiivviittàà  ddii  ddoocceennzzaa  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ddiirriittttoo  ddeell  llaavvoorroo  ee  ggeessttiioonnee  ppaagghhee  ccoonnttrriibbuuttii  
aaii  llaavvoorraattoorrii  iinn  ffoorrmmaazziioonnee  ddeellllaa  ssoocciieettàà  ddii  ffoorrnniittuurraa  ddii  llaavvoorroo  tteemmppoorraanneeoo  MMaannppoowweerr  GGrroouupp  
ssppaa  ppeerr  iill  ttrraammiittee  ddeellllaa  ssoocciieettàà  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  PPCCMM  SSrrll;;  

••  AAnnnnoo  22000000::  pprraattiiccaannttaattoo  pprrooffeessssiioonnaallee  pprreessssoo  ssttuuddiioo  RRaagg..  CCoommmmeerrcciiaalliissttaa  AAnnttoonniioo  
AAccuucceellllaa  iinn  TToorriinnoo;;  

••  AAnnnnoo  22000011::    pprraattiiccaannttaattoo  pprrooffeessssiioonnaallee  pprreessssoo  ssttuuddiioo  ddii  ccoonnssuulleennzzaa  ddeell  llaavvoorroo  RRaagg..  AAnnttoonniioo  
BBaarrddii  iinn  TToorriinnoo;;  

••  AAnnnnoo  11999999::  pprroommoottoorree  aassssiiccuurraattiivvoo  pprreessssoo  AAlllleeaannzzaa  AAssssiiccuurraazziioonnii  iinn  TToorriinnoo..  
  
  
FFoorrmmaazziioonnee  SSppeecciiaalliissttiiccaa  iinn  mmaatteerriiaa  ggiiuuss--llaavvoorriissttiiccaa  

••  AAnnnnoo  22000088  CCoommppoonneennttee  CCoommmmiissssiioonnee  SSttuuddii  pprreessssoo  OOrrddiinnee  CCoonnssuulleennttii  ddeell  LLaavvoorroo  ddii  TToorriinnoo;;  

••  DDaall  22000088  aadd  ooggggii  FFoorrmmaazziioonnee  CCoonnttiinnuuaa  OObbbblliiggaattoorriiaa  nneellllaa  pprrooffeessssiioonnee  ddii  ccoonnssuulleennttee  ddeell  llaavvoorroo;;    

••  DDaall  22000022  aadd  ooggggii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aa  ccoorrssii  ffoorrmmaattiivvii  vvaarrii  cceerrttiiffiiccaattii  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ddiirriittttoo  ddeell  llaavvoorroo,,  
ddiirriittttoo  ttrriibbuuttaarriioo  ee  ggiiuurriisspprruuddeennzzaa,,  aallccuunnii  ttrraa  ii  ppiiùù  rreecceennttii::  

--  SSeetttteemmbbrree  22001144::  ccoorrssoo  ffoorrmmaattiivvoo  ddaall  ttiittoolloo::  ““IIll  CCoonnttrraattttoo  CCoolllleettttiivvoo  ((ssoopprraattttuuttttoo  ddii  pprroossssiimmiittàà  ))  
qquuaallee  ssttrruummeennttoo  ddii  fflleessssiibbiilliittàà  ee  ddii  rriimmeeddiioo  aadd  uunn  lleeggiissllaattoorree  ccoonnffuussiioonnaarriioo””;;    

--  AApprriillee  22001144::  ccoorrssoo  ffoorrmmaattiivvoo  ddaall  ttiittoolloo::  ““ii  ccoonntteennzziioossii  pprreevviiddeennzziiaallii  ee  ttrriibbuuttaarrii””;;  
--  AApprriillee  22001144::  ccoorrssoo  ffoorrmmaattiivvoo  ddaall  ttiittoolloo::  ““GGeessttiioonnee  ooppeerraattiivvaa  ddeellllee  pprroocceedduurree  ddeeii  lliicceennzziiaammeennttii  

ccoolllleettttiivvii””;;  
--  FFeebbbbrraaiioo  22001144::  ccoorrssoo  ffoorrmmaattiivvoo  ddaall  ttiittoolloo::  ““TTrraannssaazziioonnee;;  ssttrruuttttuurree,,  ffuunnzziioonnee  eedd  eeffffeettttii””;;  
--  GGeennnnaaiioo  22001144::  ccoorrssoo  ffoorrmmaattiivvoo  ddaall  ttiittoolloo::  ““RRiinnuunnccee  ee  ttrraannssaazziioonnii  ((uunnaa  mmeettaaffoorraa  ddeellllaa  vviittaa))--  LLaa  

lleeggggee  ddii  ssttaabbiilliittàà  iinn  ppiilllloollee..  IIll  ccoonnttrraattttoo  ccoommee  ccoorrnniiccee;;  llaa  ccoollllaazziioonnee  ddeellllaa  jjuuss  vvaarriiaannddii””;;    
--  OOttttoobbrree  22001133::  ccoorrssoo  ffoorrmmaattiivvoo  ddaall  ttiittoolloo  ““ii  ccoonnttrraattttii  ddii  llaavvoorroo  ppeerr  llee  eessiiggeennzzee  ooccccaassiioonnaallii””;;  
--  SSeetttteemmbbrree  22001133::  ccoorrssoo  ffoorrmmaattiivvoo  ddaall  ttiittoolloo::  ““IIll  lliicceennzziiaammeennttoo  ccoolllleettttiivvoo,,  rriinnuunnccee  ee  ttrraannssaazziioonnii..  

NNoovviittàà  ssuullllaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  aammmmiinniissttrraattiivvaa  ddeeggllii  eennttii””;;    
--  LLuugglliioo  22001133  ccoorrssoo  ffoorrmmaattiivvoo  ddaall  ttiittoolloo  ““LLee  nnoovviittàà  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  llaavvoorroo  ee  llee  mmooddiiffiicchhee  aallllaa  

RRiiffoorrmmaa  FFoorrnneerroo  iinnttrrooddoottttee  ddaall  ggoovveerrnnoo  LLeettttaa  ((DD..LL..  7766//22001133  ee  DD..LL..  6699//22001133))..CCrriissii  ddii  lliiqquuiiddiittàà,,  
rreeaattii  ffiissccaallii  ee  pprreevviiddeennzziiaallii;;  eevvoolluuzziioonnee  ddeell  ffoorrmmaannttee  ggiiuurriisspprruuddeennzziiaallee””;;  

--  GGiiuuggnnoo  22001133::  ccoorrssoo  ffoorrmmaattiivvoo  ddaall  ttiittoolloo::  ““iill  ttrraassffeerriimmeennttoo  dd’’aazziieennddaa””;;  
--  GGeennnnaaiioo  22001133  ccoorrssoo  ffoorrmmaattiivvoo  ddaall  ttiittoolloo  ““ccrriissii  dd’’iimmpprreessaa::  pprreevveennzziioonnee,,  ggeessttiioonnee  ee  ssuuppeerraammeennttoo””;;  
--  AAnnnnoo  22001122//22001133  CCoorrssoo  ffoorrmmaattiivvoo  ddii  lliinngguuaa  iinngglleessee  lliivveelllloo  bbaassee  ee  lliivveelllloo  iinntteerrmmeeddiioo;;  
--  SSeetttteemmbbrree  22001122  CCoorrssoo  ffoorrmmaattiivvoo  ddaall  ttiittoolloo  ““II  nnuuoovvii  oobbbblliigghhii  ffoorrmmaattiivvii  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  

pprreevviissttii  ddaallll’’AAccccoorrddoo  SSttaattoo  RReeggiioonnii””;;    
--  OOttttoobbrree  22001111  CCoorrssoo  ffoorrmmaattiivvoo  ddaall  ttiittoolloo  ““  CCoommee  ccaammbbiiaa  iill  ddiirriittttoo  ddeell  llaavvoorroo..  IIll  

DD..LL..113388//22001111..  CCeerrttiiffiiccaazziioonnee  ddeeii  ccoonnttrraattttii  ddii  llaavvoorroo””;;  
--  SSeetttteemmbbrree  22001111  CCoorrssoo  ffoorrmmaattiivvoo  ddaall  ttiittoolloo  ““LL’’aassssoocciiaazziioonnee  iinn  ppaarrtteecciippaazziioonnee..  IIll  llaavvoorroo  ddeeii  ssooccii  

ee  aammmmiinniissttrraattoorrii..  CCoonnttrraattttii  ddii  llaavvoorroo,,  rreeggoollaa  ddii  ggiiuuddiizziioo  ee  cceerrttiiffiiccaazziioonnee””;;  



 3 

--  AApprriillee  22001111  CCoorrssoo  ffoorrmmaattiivvoo  ddaall  ttiittoolloo  ““CCaassssaa  iinntteeggrraazziioonnee,,  ccoonnttrraattttii  ddii  ssoolliiddaarriieettàà..IIll  ddiivviieettoo  ddii  
aattttiivviittàà  ffiissccaallee((ccoommmmeennttoo  aa  ccaassss..11001100//1111))  AADDRR,,  aarrbbiittrraattoo,,  aarrbbiittrraaggggiioo,,  mmeeddiiaaccoonncciilliiaazziioonnee””;;  

--  MMaarrzzoo  22001111  CCoorrssoo  ffoorrmmaattiivvoo  ddaall  ttiittoolloo  ““CCoonntteennzziioossoo  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  llaavvoorroo  ccoonnttrroo  ggllii  oorrggaannii  ddii  
vviiggiillaannzzaa..  RRiissoolluuzziioonnee  aarrbbiittrraallee  ddeellllee  ccoonnttrroovveerrssiiee””;;  

--  MMaarrzzoo  22001111  MMaasstteerr  FFaaccoollttàà  ddii  GGiiuurriisspprruuddeennzzaa  iinn  tteemmaa  ddii  ddiirriittttoo  ttrriibbuuttaarriioo,,  ttrriibbuuttii,,  
pprroocceeddiimmeennttoo  ee  pprroocceessssoo  ttrraa  eeffffiicciieennzzaa  ee  ggiiuussttiizziiaa  ddaall  ttiittoolloo  ““QQuueessttiioonnii  aattttuuaallii  ssoossttaannzziiaallii  ee  
pprroocceessssuuaallii  ddii  ddiirriittttoo  ttrriibbuuttaarriioo  nnaazziioonnaallee  ee  ccoommuunniittaarriioo””;;  

--  FFeebbbbrraaiioo  22001111  CCoorrssoo  ffoorrmmaattiivvoo  ddaall  ttiittoolloo  ““CCoonntteennzziioossoo  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  llaavvoorroo  ––  rriissoolluuzziioonnee  
aarrbbiittrraallee  ddeellllee  ccoonnttrroovveerrssiiee””;;  

••  AAnnnnii  22000000  --  22000011::  CCoorrssoo  pprrooffeessssiioonnaallee  ppeerr  pprraattiiccaannttaattoo  pprreessssoo  OOrrddiinnee  CCoonnssuulleennttii  ddeell  llaavvoorroo  ddii  
TToorriinnoo  ..    

  
HHoobbbbiieess  

••  SSppoorrtt,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ccaallcciioo,,  ssccii  ee  ttiirroo  ccoonn  ll’’aarrccoo  ccllaassssiiccoo..  

••  LLeettttuurraa,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  tteessttii  ccllaassssiiccii  ee  ddii  ssttoorriiaa  aannttiiccaa..  
 
TToorriinnoo,,  llìì  2299  oottttoobbrree  22001144        
                            MMaauurriizziioo  RRiippeeppii  
  

                    
  
AAuuttoorriizzzzaazziioonnee  aall  ttrraattttaammeennttoo  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  
AAii  sseennssii  ee  ppeerr  ggllii  eeffffeettttii  ddeellllaa  LLeeggggee  iinn  vviiggoorree    iinn  mmaatteerriiaa  ddii  PPrriivvaaccyy,,  aauuttoorriizzzzoo  iill  ttrraattttaammeennttoo  ddeeii  mmiieeii  ddaattii  
ppeerrssoonnaallii  ee  ddiicchhiiaarroo  cchhee  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ffoorrnniittee  ccoorrrriissppoonnddoonnoo  aa  vveerriittàà..  
 
  
TToorriinnoo,,  llìì  2299  oottttoobbrree  22001144                

          MMaauurriizziioo  RRiippeeppii  
  

                  


