OFERTE LOCURI DE MUNCĂ
AUGUST 2015
Oferte aferente lunii august, relevante pentru studenții din cadrul programelor
de studii – Marketing, Finanțe si Bănci, Contabilitate și Informatică, Management

1. AGENT DE TURISM – GM FLY CLUB SRL
Departament: turism/hotel staff
Industrie: turism/Horeca
Tip job: full time
Oraș: București
Nivel carieră: entry-level/primii 3 ani si Mid-level/ peste 3 ani
Limbi străine: engleza
Oferta salariu: negociere in urma interviului
Descriere job:
Activitatea se va desfasura la birou in unul din sediile noastre, agentul de turism
va trebui sa prelucreze cererile venite direct de la turisti si companii, cat si pe cele
venite din mediul online, va elibera documentele necesare calatoriei si va promova
serviciile companiei noastre.
Printre beneficii putem enumera urmatoarele avantaje:
-va a face parte dintr-o echipa tanara, deschisa la orice sugestie;
-participarea la vacante de informare, atat in tara cat si in strainatate in
fiecare an;
-bonus salarial consistent in fuctie de performatele obtinute.
Candidatul ideal:
Candidatul ideal are o experienta in domeniul turismului, isi doreste sa lucreze
intr-o echipa tanara care isi propune sa progreseze cat mai mult in turism.

Fly Cub este o companie care isi propune in viitorul apropiat o puternica
dezvoltare in mediul online pe mai multe domenii(bilete de avion, sejururi, cazari,
croaziere, tabere etc.) si de asemenea va dezvolta o retea multipla de puncte de lucru
in Bucuresti si in tara.
Compania va investi in dezvoltarea si pregatirea personalului si de asemenea va
face o investitie masiva in promovarea online.
Aplica: https://www.ejobs.ro/user/locuri-de-munca/agent-de-turism/687631

2. ECONOMIST CONTABIL – DUTCON SRL
Departament: financiar/contabilitate
Industrie: imobiliară
Tip job: full time
Oraș: București
Nivel carieră: Entry-Level/Primii 3 Ani Exp/ Mid-level/ peste 3 ani
Cerințe: permis conducere B
Oferta salariu: negociere in urma interviului
Descriere job:
Contabilitate generala, bilant, 2rganelle declaratii fiscal si relatii cu 2rganelle
de control ale statului.
Candidatul ideal: absolvent studii contabilitate, experiență
Firma gestioneaza spatii comerciale (depozite) de inchiriat
Aplica:https://www.ejobs.ro/user/locuri-de-munca/contabil-economist/687628
3. SALES – DIZZKOUNT SRL
Departament: MLM/vanzari directe/ management/marketing
Industrie: Arta / Entertainment, Educatie / Training. Publicitate / Marketing /
PR Transport / Logistica / Import – Export, IT / Telecom
Tip job: part time, project based
Oraș: București, Brasov, Buzau, Craiova, Sibiu

Nivel carieră: Entry-Level/Primii 3 Ani Exp/ Mid-level/ peste 3 ani
Cerințe: permis conducere B
Oferta salariu: negociere in urma interviului
Descriere job:
- Lucreaza alaturi de directorul national pentru aplicarea strategiei de sales
(pozitii de management/top management);
- Identifica noi clienti, ii contacteaza, se intalneste si negociaza cu acestia
(pozitiile de consiliere/conducere);
- Furnizeaza permanent feedback pentru imbunatatirea strategiei de marketing,
astfel incat sa obtina rezultate cat mai bune si, automat, un bonus mai mare
• Platim pentru Evenimente Corporate;
• Bonus strong;
• Full training si sprijin pentru cariera. Venituri intre 2000 si 30000 lei lunar
(full-time) sau comisioane strong (part-time).
Candidatul ideal:
Dizzkount cauta persoane energice, proactive, dornice de a castiga venituri de
top intr-un domeniu interesant - publicitate si marketing. Daca cautati sa va
angajati la una din cele mai dinamice companii de publicitate cu cea mai rapida
expansiune atunci acest lucru poate fi pozitia perfecta pentru tine! Ca angajat
Dizzkount veti prezenta serviciile noastre pentru companiile de top si firmelor
locale, cum ar fi: restaurante, cluburi, hoteluri, statiuni, cinematografe, teatre,
centre de distractii, echipe sportive, companii de asigurari, banci, service-uri
auto si multe altele.
In plus, veti putea coordona angajatii la evenimentele marilor corporatii, spitale,
si entitatilor guvernamentale.
Cerem:
- foarte bune abilitati de comunicare, prezentare si negociere;
- perseverenta si putere de convingere;
- orientare catre client si catre rezultate;

Dizzkount promoveaza o cultura care reflecta ceea ce cineva ar vrea intr-o
companie: un mediu de open-minded, care permite oamenilor nostri sa se simta ca
acestia sunt o parte din ceva mare - indiferent de ce pozitie detin.
Aplica:

https://www.ejobs.ro/user/locuri-de-munca/fati-cariera-in-dizzkount--

plecand-de-la-nivelul-de-experienta-pe-care-il-ai/687630

4. AGENT VÂNZĂRI SPAȚIU PUBLICITAR
Departament: Jurnalism / Editorial, MLM / Vanzari directe , Publicitate,
Relatii clienti / Call center, Vanzari
Industrie: Arta / Entertainment, Educatie / Training. Publicitate / Marketing /
PR Transport / Logistica / Import – Export, IT / Telecom
Tip job: full time
Oraș: București, Buftea, ilfov, Otopeni, Voluntari
Nivel carieră: Entry-Level/Primii 3 Ani Exp/ Mid-level/ peste 3 ani
Cerințe: limba engleză
Oferta salariu: 400-500 euro/lună
Descriere job:
VANZAREA DE SPATIU PUBLICITAR IN REVISTA
- contactarea clientilor potentiali
- prezentarea ofertelor
- purtarea negocierilor
- incheierea contractelor
- mentinerea legaturii cu vechii clienti
- recontractarea vechilor clienti
BENEFICII
- salariu brut 2000 RON + comision la depasirea target-ului
- carte de munca
- asigurare de sanatate
- mediu tanar, prietenos
- posibilitati de promovare

Candidatul ideal:
convingator
- stie sa vanda
- capabil sa creeze o imagine foarte buna a produsului
- bun orator
- carismatic
- activ
- spontan
- comunicativ
- poarta negocieri cu usurinta
-

Companie: Revista dedicata publicului bucurestean si din Ilfov.
Aplica: https://www.ejobs.ro/user/locuri-de-munca/agent-vanzari-spatiupublicitar/687648
5. Consultant vanzari showroom Emag
Departament: Internet / e-Commerce, Relații clienți / Call center, Vânzări
Industrie: IT/telecom
Tip job: full time
Oraș: București,
Nivel carieră: Entry-Level/Primii 3 Ani Exp/ Mid-level/ peste 3 ani
Cerințe: limba engleză
Oferta salariu: se negocieaza la interviu
Descriere job:
Responsabilitati:
- Oferirea de consultanta de specialitate pentru toata gama de produse
comercializata;
- Furnizarea de informatii catre clienti cu privire la disponibilitatea in stoc a
produselor, conditii si modalitati de transport, informatii privind serviciile si produsele
din portofoliul firmei;
- Initierea si finalizarea comenzilor primite de la clienti;

- Promovarea produselor din oferta eMAG;
- Mentinerea unui comportament si a unei atitudini profesionale si orientate spre
client; fidelizarea clientilor;
- Preluarea si rezolvarea situatiilor in care apar neconformitati.
Beneficii:
-Pachet salarial competitiv;
-Politica de beneficii atractiva;
-Program de integrare intr-o echipa tanara si dinamica;
-Acces la ultimele tehnologii si echipamente IT;
-Acces la un mediu de lucru prietenos si profesionist unde vei invata in fiecare zi
si iti vei dezvolta cariera;
Candidatul ideal
Cerinte:
- Studii superioare (absolvent sau in curs);
- Sa ai bune abilitati de comunicare
- Cunostinte tehnice despre produse IT;
- Experienta in vanzari IT;
- Sa ai cunostinte de limba engleza;
- Nivel avansat de cunoastere a pachetului office;
- Un coleg cu atitudine proactiva, orientare spre rezolvarea problemelor, capacitate de
a relationa cu usurinta, orientare catre client si usurinta in luare deciziilor;
- Cursuri in domeniul tehnicilor de vanzare sau de comunicare reprezinta un avantaj.

Descrierea companiei
Lansat in 2001 ca un magazin online de sisteme de calcul si produse de birotica,
eMAG se numara printre creatorii pietei de comert electronic din Romania. Adaptarea
permanenta a serviciilor la realitatile pietei si orientarea catre client au propulsat si au
mentinut eMAG in pozitia de lider constant al pietei.

eMAG are un portofoliu in care se regasesc atat produse si solutii IT si de comunicatii,
cat si echipamente electronice si electrocasnice, oferta sa extinzandu-se permanent.
Compania este prezenta in randul clientilor prin intermediul magazinului online
www.emag.ro, precum si prin intermediul celor opt showroom-uri deschise in
Bucuresti, Brasov, Iasi, Ploiesti, Cluj, Timisoara, Constanta si Craiova.
In cei 11 ani de activitate, echipa eMAG a crescut in ritm alert, ajungand in prezent la
un numar de aproximativ 500 de angajati. eMAG sustine in continuare dezvoltarea
fortei de munca din Romania, oferind locuri de munca de inalta specializare, intr-o
piata in plina evolutie.

6. Functionar Informații clienți – Dynamic Parcel Distribution S.A.
Departament: Administrativ/logisitică/office/back-office/relații clienți/call
center
Industrie: transport/logistică/import/export
Tip job: full time
Oraș: București, Buftea Ilfov
Nivel carieră: fara studii/ Entry-Level/Primii 3 Ani
Cerințe: limba engleză
Oferta salariu: se negocieaza la interviu
Descriere job:
Oferă informații privind serviciile companiei;
- Preia apelurile telefonice de la clienți;
- Asigură înregistrarea comenzilor în sistemul informatic specific companiei;
- Acordă asistență clienților privind statusul expedițiilor și oferă răspunsuri via e-mail;
- Introduce datele privind documentele de transport pentru serviciul Express
București.
Beneficii:
- Cultura organizațională puternică, colectiv tânăr și dinamic;
- Mediu și proceduri de lucru profesioniste;
- Bonus de performanță în functțe de rezultatele înregistrate.

Candidatul ideal
Studii medii/superioare;
- Deprinderi de lucru în programele Microsoft Office;
- Experienţă pe un post similar – avantaj;
- Atitudine proactivă și deschidere față de client;
- Atenție la detalii, spirit analitic, autoorganizare;
- Viteză de reacție, responsabilitate;
- Domiciliul în Buftea - reprezintă avantaj.

Descrierea companiei
Dynamic Parcel Distribution, parte a Grupului La Poste, este lider European in
curieratul international rutier, avand o experienta de peste 40 de ani in acest domeniu.
In Romania, compania reprezinta unul dintre principalii furnizori de servicii de
coletarie si prima companie care a oferit serviciul de livrare “same day” in Bucuresti.
Promovam un set de valori precum: Siguranta, si eficienta ridicata a serviciilor,
Transparenta in comunicarea cu clientii, angajatii, colaboratorii si partenerii nostri,
Inovatia, cautand sa ne perfectionam si autodepasim continuu.
Aratam Respect, apreciere si consideratie fata de clienti, colaboratori si parteneri, si
facem totul cu Pasiune, entuziasm si energie.

7. Sales representative – Tarkett SEE reprez Romania
Departament: Vânzări
Industrie: comertț/retail/construcții
Tip job: full time
Oraș: București
Nivel carieră: Entry-Level/Primii 3 Ani

Cerințe: limba engleză, permis conducere B
Oferta salariu: se negociează la interviu
Descriere job:
Main responsibilities:
Market monitoring, visiting sales points, training of sales staff of our
distributors
Candidatul ideal
Skills required: fluent English language, good interpersonal skills, willing to
travel and to learn new things, problem solving abilities. Clean driving license is a
must. Good knowledge of MS Office pack is required.

8. Fundraiser – UNICEF Romania
Departament: promoteri/ong/ voluntariat/vanzari
Industrie: comertț/retail/construcții
Tip job: part time
Oraș: București
Nivel carieră: student, Entry-Level/Primii 3 Ani
Cerințe: limba engleză, permis conducere B
Oferta salariu: salariu fix (8 / 10 lei net/oră) plus bonusuri, în funcție de
performanță;
Descriere job:
Vei lucra în zone aglomerate din București (Romană, Unirii, Victoriei,
Aviatorilor etc.). Vei aborda zeci de persoane în fiecare zi și le vei prezenta
activitățile pe care UNICEF le derulează în beneficiul copiilor. Vei convinge cât
mai multe persoane să devină donatori lunari, prin semnarea unui mandat de
debit direct.
Ce oferim?

- program flexibil, 5 ore pe zi, 5 zile pe săptămână;
- salariu fix (8 / 10 lei net/oră) plus bonusuri, în funcție de performanță;
- telefon de serviciu;
- training inițial și pregătire continuă;
- ajutor permanent pentru îndeplinirea obiectivelor;
- o echipă entuziastă;
- posibilitatea să evoluezi profesional și să te dezvolți pe plan personal;
- multă bună dispoziție.
Candidatul ideal
Citește cu atenție și aplică doar dacă răspunzi DA la toate întrebările de mai jos:
- Locuiești în București?
- Ești o persoană ambițioasă, optimistă, care interacționează ușor cu diverse tipuri de
oameni?
- Accepți că trebuie să lupți pentru rezultate și nu abandonezi ușor?
- Ești încă la facultate și vrei un program flexibil, care să îți permită să îți continui
studiile? sau
- Ai absolvit de curând și nu știi care este primul pas în cariera ta?
- Nu ai nicio problemă să lucrezi afară, în locuri aglomerate, și să discuți cu zeci de
persoane în fiecare zi?
- Vrei să înveți să comunici eficient, să negociezi, să știi cum să îl convingi pe cel din
fața ta?
- Îți dorești o experiență frumoasă, într-o organizație internațională?
- Vrei un început de carieră promițător și un job cool, unde să îți faci noi prieteni?

Descrierea companiei
UNICEF este cea mai mare organizație pentru copii, recunoscută și respectată la nivel
mondial pentru experiența sa în domeniul drepturilor copilului și finanțată exclusiv
prin contribuții voluntare.
Din 1991, UNICEF lucrează în România alături de Guvern, societatea civilă, massmedia, sectorul privat și alți parteneri naționali și internaționali, pentru a se asigura că

toți copiii merg la școală, au acces la servicii de sănătate și sunt protejați împotriva
violenței, neglijării, abuzului, exploatării și HIV/SIDA.
Aplica: https://www.ejobs.ro/user/locuri-de-munca/fundraiser/687951

9. Asistent clienți– SC Metrou Cash Carry SRL
Departament: merchandising/promoteri/ relații clienți/
Industrie: comertț/retail/call center
Tip job: part time
Oraș: București
Nivel carieră: student, Entry-Level/Primii 3 Ani
Cerințe: limba engleză, permis conducere B
Oferta salariu: se negocieaza la interviu
Descriere job:
- Expune zilnic marfa pe rafturi sau pe paleţi conform planogramelor, respectând
condiţiile de depozitare
- Verifică şi etichetează zilnic corespunzător articolele din raion
- Asigură corespondenţa corectă dintre eticheta de preţ aflată la raft, afişul decorativ şi
produsul respectiv
- Controlează zilnic, pe toată durata programului de lucru, calitatea, aspectul şi
termenul de valabilitate al produselor, iar pe cele necorespunzătoare le îndepărtează
din zona de vânzare
- Efectuează recepţiile şi retururile de marfă, conform procedurilor interne
- Facturează cu atenţie fiecare produs şi încasează contravaloarea facturii emise
- Este permanent la dispoziţia clientului cu sfaturi amabile şi competente
Pachet atractiv de beneficii:
- Salariu competitiv, tichete de masă, prime şi bonusuri
- Stabilitatea locului de muncă, mediu de lucru plăcut, ritm dinamic de lucru
- Şansa unei cariere într-o companie multinaţională de succes
- Instruire teoretica şi practică la standarde internaţionale

Candidatul ideal
- Orientare către cerinţele pieţei şi ale clientului
- Capacitate de comunicare, spirit organizatoric
- Dinamism şi spirit de iniţiativă
- Capacitate de comunicare, flexibilitate, loialitate
- Cunoştinţe de limba engleză
- Cunoştinţe operare PC

Descrierea companiei
METRO Cash & Carry România a deschis primul magazin în Octombrie 1996, fiind
şi prima companie care a introdus pe piaţa din România un nou sistem de vânzare cash & carry.
În anii următori, compania şi-a concentrat activitatea pe extinderea reţelei, ajungând
astăzi la un număr de 32 de centre de distribuţie, cu o suprafaţa totală de peste 190.000
de metri pătraţi. Încă de la intrarea sa pe piaţă, METRO Cash & Carry şi-a concentrat
activitatea spre a oferi clienţilor săi profesionişti o gamă variată de produse, cu un
raport optim calitate-preţ.
Pentru consolida relația cu clienții săi profesioniști, METRO Cash & Carry România a
lansat, în anul 2008, Centrul de competență în gastronomie și Centrul de pregătire
pentru revânzători.
În 2010, compania a lansat un noul concept METRO Punct, iar în anul 2012, a deschis
METRO Magazin Online, primul magazin de profil din domeniul cash & carry din
România.
Începând cu martie 2012, METRO România a introdus programul de sprijinire a
comercianților tradiționali LaDoiPași, construit pentru a susține micile magazine
independente, prin servicii de consultanță, instruire, asistență de marketing etc. În
iunie 2013, rețeaua LaDoiPași a atins peste 600 puncte funcționale în întreaga țară.
În data de 31 mai 2012, METRO Cash & Carry România a lansat programul De-ale
noastre, o premieră pe piața românească, pentru a sprijini producătorii locali de
legume, produsele rezultate fiind comercializate în întreaga rețea METRO România.

10. Gestionar depozit SC evolution prest systems srl
Departament: administrativ, logistică, IT hardware, internet/e-commerce
Industrie: comertț/retail
Tip job: full time
Oraș: București
Nivel carieră: student, Entry-Level/Primii 3 Ani
Cerințe: limba engleză
Oferta salariu: se negocieaza la interviu
Descriere job:
Receptia marfii:
- Va verifica atat cantitativ cat si calitativ produsele primite;
- Va receptiona marfa scriptic si va intocmi documentele de receptie a marfii in
depozit.

Depozitarea marfii:
- Aranjarea marfii in depozit in functie de tipul acesteia;
- Pregatirea comenzilor de marfa primite de catre depozit in vederea coletarii si
trimiterii.

Livrare:
- Pregatirea produselor pentru livrare, pregatirea coletelor si a documentelor de
transport;
- Satisface in timp util comenzile pentru incarcarea - descarcarea marfurilor
necesare sau care sunt cerute in mod curent de agenti comerciali sau clienti.

Candidatul ideal:
- Absolvent studii medii;
- Experienta minim un an in activitati specifice - logistica, distributie produse IT;
- Responsabil;
- Abilitati de planificare si organizare;
- Punctual;
- Capacitate de lucru cu termene limita.

Descrierea companiei
Suntem echipa care administreaza de 10 ani site-ul de comert electronic
www.evoMAG.ro care are in acest moment peste 120.000 produse active din
domeniul IT&C, Telecomunicatii si FMCG.
Secretul si in acelasi timp succesul nostru sunt oamenii cu care lucram (motorul
companiei) si clientii pe care ii pastram de-a lungul anilor prin punerea pe primul plan
a nevoilor lor (produse de buna calitate, garantii rezolvate mereu in regim de urgenta,
livrari cat mai rapide, pretul produselor cat mai bun).
In acest moment site-ul este vizitat zilnic de peste 30.000 de persoane iar baza de date
numara peste 160.000 de conturi active.

11. Marketing Trainee - SC INTERTOY ZONE srl
Departament: marketing
Industrie: comertț/retail
Tip job: full time
Oraș: București
Nivel carieră: student, Entry-Level/Primii 3 Ani

Cerințe: limba engleză
Oferta salariu: se negocieaza la interviu
Descriere job:
Coordinates the weekly brochure;
Daily, weekly and monthly reports and updates;
Assists the Marketing Manager in daily activities;
Responsible for POSM materials and campaign implementation in all the stores;
Coordinates the relationship with third party partners campaign wise;
Responsible for BTL activities in all the stores;
Candidatul ideal:
Smart, fast learner, team player
Good command of English
Passionate about marketing and digital
University degree or last year student

Descrierea companiei
Suntem retailerul specialist in jucarii in Romania, cu magazine deschise in Bucuresti
si provincie, acum si cu magazin online pe www.noriel.ro
In magazinele Noriel vei gasi toate brandurile de jucarii pe care le indragesti si care ii
fac fericiti pe copii in fiecare zi!

OFERTE INTERNSHIP
Ofertele de internship se adresează studentilor care doresc sa-și dezvolte încă din
timpul facultății un portofoliu personal și sa dobândească experiența relevantă în
domeniul in care se pregătesc.

Internship in Reporting Department

Angajator: TPA Horwath
Domeniul: contabilitate – finanțe
Grupul TPA Horwath cu sediul in Viena este prezent in 11 tari din Europa, avnd peste
25 de birouri si circa 1000 de angajati. Grupul reprezinta una dintre cle mai mari firme
de contabilitate si consiliere fiscala din Europa Centrala.
Biroul din Bucuresti este focusat pe oferirea de servicii de consultanta pentru
investitorii straini care opereaza in Romania. Printre serviciile noastre se enumera:
contabilitate, audit, administrare taxe, consultanta juridica.
Cerințe:
Cautam studenti dornici sa porneasca o cariera profesionala in domeniul raportarilor si
oferim un program complet de internship sub atenta supravegehre a specialistilor
nostri.
Daca esti o persoana organizata, atenta la detalii, care invata repede, cu spirit
competitiv si o buna cunoastere a notiunilor de contabilitate, care lucreaza usor cu
cifre, detine cunostinte de EXCEL, esti exact ceea ce cautam
Responsabilitati:
Suport pentru departamentul raportari

Program de intersnhip la ROMPETROL
Angajator: KMG International (Rompetrol Romania)
Domeniu: contabilitate/finante, suport clienti/service clienți
Cu mai mult de 7000 de angajati in 12 tari, grupul Kaz Munay Gas reprezinta unul
dintre companiile cu traditie pe piata din Romania si un important jucator in zona

bazinului Marii Negre si a Mediteranei. Compania este activă in rafinare, produse
petrochimice, comert, upstream si servicii industriale.
In europa KMG detine circa 1000 de puncte de distributie in 6 tari, operand cu marci
precum Rompetrol si Dyneff.
Cerințe:
Entuziasm si energie pentru atingerea obiectivelor
Capacitate excelenta de comunicare
Rezultate academice bune, certificate de catre institutia de invatamant la care
studentul este inscris
Cunostinte de baza in Ofice - excel si powerpoint
Fluenta in limba engleza
Cunoasterea unor limbi straine diferite este considerata un atuu in plus.
Responsabilități:
-

Se vor repartiza proiecte curente si responsabilitati conexe
Veti beneficia de un mentor care sa va ghideze pentru primii pasi ai carierei
Veti fi capabili sa faceti job shadowing si sa lucrati cu specialistii seniori
Veti beneficia de suficienta experienta in industria extractiva incat sa puteti
intra ulterior pe pozitii de entry –level

