
Titulatura post: Operator Aprovizionare/ Lucrator gestionar

Tip job: Full time

Nivel cariera: Entry-Level (< 2 ani), Mid-Level (2-5 ani)

Nivel studii: Absolvent -Studii superioare/ medii cu bacalaureat

Loc de munca: Aprovizionare - Bucuresti, sector 4, Bld Abatorului nr 4F

Salariu oferit:  negociat la interviu

Posturi disponibile: 1

Scopul postului:

 Planifică, organizeaza si gestioneaza activitatea de aprovizionare cu marfuri intracomunitare.

Atributii si responsabilitati:
 Asigură aprovizionarea cu marfuri necesare vanzarii, urmărind ca programul de livrări al 

furnizorilor să fie conform graficelor;
 Analizeaza si evalueaza ofertele primite, prelucreaza date statistice privind selectia furnizorilor;
 Urmăreşte respectarea prevederilor contractuale privind calitatea, cantitatea, termenele şi valoarea 

marfurilor livrate;
 Stabileste relaţii optime cu furnizorii, pentru derularea în timp util şi în bune condiţii a contractelor
 Urmareste condiţiile de achiziţii/livrare în vederea optimizării continue a stocurilor, având ca scop 

final obţinerea unei rotaţii bune a acestora;
 Emite comenzi de marfuri catre furnizori si urmareste livrarea acestora;
 Intretine nomenclator produse, stoc minim, cataloage preturi de vanzare si cataloage preturi 

furnizori;
 Prelucreaza si raporteaza date privind declararea obligatiilor de mediu ce revin importatorilor;
 Intocmeste nota de receptie a marfurilor in gestiune;
 Intocmeste transferuri la solicitarea departamentelor implicate;
 Participa la inventarierea anuala a marfurilor.

Profil candidat: 

 Apt din punct de vedere medical pentru ocupatia de lucrator gestionar;
 studii medii sau superioare, finalizate;
 minim 1 an experienta in domeniul aprovizionarii cu marfuri de la furnizori
 cunostinte solide de operare PC;
 cunostinte medii de limba engleza;
 atentie la detalii, capacitate de concentrare, analiza si planificare;
 abilitati de comunicare si relationare, negociere si convingere;
 persoana responsabila, proactiva, seriozitate si integritate.

Beneficii oferite:

 CIM durata nedeterminata;
 salariu fix, negociat  la interviu;
 oportunitati de dezvoltare profesionala, posibilitatea de formare continua prin formatori externi 

acreditati; 
 tichete de masa/ zi lucrata, valoare 20 lei/ tichet;
 mediu de lucru civilizat in cadrul unei echipe tinere si motivate;
 program de lucru full-time (8 ore/zi; 40 ore/saptamana) :Luni-Vineri
 adresa locului de munca: Bucuresti, sector 4, Bld Abatorului nr 4F
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