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OFERTA DE LOCURI DE MUNCĂ  

Aprilie 2012 ( În Judeţul Bacău) 

Nr 
crt. 

 

DENUMIREA 
POSTULUI 

 

TIPUL 
POSTULUI 
(fulltime/part 

time) 

 

CERINTE ALE ANGAJATORULUI 

 

CONTACT 

1. CONSULTANT 
IN 
CONSILIEREA 
SI ASISTENTA 
CLIENTILOR 

 

EASY CALL 

Full time Vorbesti LIMBA ITALIANA?  

Alatura-te echipei EASYCALL!!! 

BACAU: Casa Albastra 

“SIF Moldova 

Conimpuls”info@easycall.c
om.ro sau tel. fix 0334 
401894 mobil 0745 522757 

2. Whiteland 
Logistics SRL 

Full time - Studii superioare; 
- Minimum 3 ani experienţă în domeniul vânzărilor 
de servicii logistice; 
- Excelente abilităţi de prezentare şi negociere; 
- Foarte bune capacităţi de coordonare, organizare 
şi motivare; 
- Capacitate de asumare a responsabilităţii şi de 
luare a deciziilor; 
- Gândire analitică, bună capacitate de rezolvare de 
probleme; 
- Personalitate puternică, încredere în sine; 
- Limba Engleză nivel conversaţional  

– Germana este un plus; MS Office nivel avansat; 
Permis de conducere şi disponibilitatea de 
deplasare. 

www.whiteland.ro. 



3. SC EXTERN 
CM RESURSE 
UMANE SRL 

Full time - Studii superioare tehnice sau economice; 
- Experienta in vanzari minim 3 ani;reprezinta 
avantaj experienta/cunostintele in domeniul pietei 
industriale; 
- Cunostinte bune de marketing si vanzari; 
- Cunoasterea limbii engleze minim nivel mediu; 
- Cunostinte solide opeare PC (baze de date, 
Excel); 
- Abilitati de comunicare si negociere; 
- Orientare catre rezultate; 
- Loialitate, integritate, onestitate. 

 

4. Project 
Manager 
 
Softescu SRL 

Full time - absolvent de facultate de specialitate IT 
- programator in PHP 
- cunostiinte standarde web W3C 
- experienta in XHTML + CSS 
- Limba engleza 
- riguros, cu atentie la detalii 
- prezenta agreabila in colectiv 
- adaptabil intr-un mediu foarte dinamic 

  

 

 
Str. Garii Nr. 100A, HIT 
Park, Hemeius (Bacau)  

5. SC Effective 
Consulting 
SRL 

Full time -Absolvent de studii superioare cu profil tehnic 
-Entuziast 
-Onest 
-Excelente abilități de comunicare 

-Capacitatea de a învăța rapid 
-Gândire analitică 
-Spirit inovator 
-Disponibilitate pentru program de lucru prelungit 
-Disponibilitate pentru deplasări 

-Bune cunoștințe de limba engleză (cunoașterea 
limbii germane constituie un avantaj) 

-Permis de conducere cat B (mașina proprie 
constituie un avantaj) 

 

6. Manpower 

Tehnician / 
Mecanic 
service utilaje 

 

Full time - Cunostinte de mecanica si hidraulica; 
- Experienta in reparatii utilaje agricole reprezinta 
un avantaj;- Permis de conducere - categoria B; 
- Disponibilitate la deplasari;- Dorinta si 
curiozitate de a invata echipamente noi. 

 

7. SC METRO 
Cash & 
Carry S.R.L. 

Coordonator 
Magazin 

Full Time • Pregăteşte oferte şi propuneri personalizate 
pentru fiecare client alocat 
• Coordonează implementarea planului propus şi 
aprobat de client 
• Consiliază clienţii în alegerea diferiţilor prestatori 
de servicii, în stabilirea comenzilor de marfă şi de 

 



Clienţi 
Revânzători 

 

sortimente şi în verificarea livrărilor 
• Elaborează, periodic şi la cerere, rapoarte 
referitoare la proiectele în derulare 

8. SC Delta 
Aurora SA 

Personal 
hotelier 

 

 

Sezonier -Prezenta placuta, usurinta in comunicarea cu 
publicul, atentie distributiva, posibilitatea 
deplasarii pe litoral pe perioada verii. 
- disponibil pe perioada 1 mai – 30 septembrie; 
- experienta profesionala, persoana dinamica, 
responsabila, capacitate de adaptare; 
- spirit de echipa; 
- abilitati de comunicare; 
- rezistenta la stress si disponibilitatea de a lucra in 
program prelungit. 

COHOTELS – Hotel Delta 
& Hotel California - Jupiter 

www.hoteldelta.ro ; 
www.hotelcalifornia.ro 

9. SC OSCAR 
DOWNSTRE
AM SRL 

TEHNICIAN 
MECANIC 

Full time - seriozitate;- cunostinte de electronica - atestat de 
electrician;- disponibilitate de interventie 24h (in 
schimburi);- permis categ. B;- experinta minima in 
domeniu - disponibilitate pentru deplasari in tara si 
program prelungit (in schimburi - disponibilitate 
pentru interventii in week-end);- cunostinte 
minime IT 

 

10. Acces Media 
Advertising 

grafician/ 
designer 

 

Full time -Capabil să comunice clar şi concis, sa ştie să 
asculte şi să extraga informaţia necesară. 
-Isi asuma responsabilitatea de a atinge obiectivele 
impuse şi capabil de a lua initiativa fară să i se 
spună ce trebuie să faca. 
-Capabil de a identifica şi analiza o problemă 
existentă/potenţială şi de a găsi soluţii potrivite 
pentru fiecare situaţie în parte. 
-Să se adapteze uşor în funcţie de situaţie şi sa fie 
deschis către noi idei şi personae. 
-Placere de a munci şi sa fie dispus/ă să 
investeasca timp şi efort pentru a atinge 
obiectivele.  

- Disponibilitate si placere pentru lucrul în echipă 
şi de asemena capabli sa lucreze indiviual. 

 

11. SC ORINRO SRL 

REPREZENTAN
T COMERCIAL 

 

Full time 

Part time 

Persoana comunicativa, dinamica, ambitioasa. www.orin.ro 



 

 


