
 
 

 

 

Financial Controller 
 

Dicor Land este un grup de companii cu peste 10 ani de experiență în domeniul soluțiilor pentru 

agricultură, fiind unul dintre cei mai importanți distribuitori de echipamente agricole și piese pentru 

utilaje. Suntem, în fiecare an, recunoscuți ca dealer-ul numărul 1 pentru majoritatea producătorilor cu 

care colaborăm și suntem compania care vinde cele mai multe implementuri agricole din România. Am 

crescut cifra de afaceri de la 1.5 milioane la peste 15 milioane de euro în ultimii 5 ani. 

 

Viziunea companiei noastre este de a deveni liderul de piață în România pe acest segment. Astfel, 

ambiția noastră este să devenim prima opțiune pentru orice agricultor, dar și angajatorul preferat pentru 

specialiștii din domeniu. 

 

Misiunea Dicor Land este de a schimba mentalitatea fermierilor, pregătindu-i pentru viitor și, împreună 

cu ei, să ajutăm la îmbunătățirea calității și a rezultatelor fermelor românești pentru o agricultură cât mai 

profitabilă și sustenabilă. În același timp, avem valori puternice, construite pe principii solide de etică și 

integritate în tot ceea ce facem. 

 

Responsabilități 

 

Căutăm un coleg cu capacitate de analiză și cu abilități de controlling pe zona de cheltuieli, clienți și 

bugete, având acuratețe în realizarea sarcinilor. 

 

Principalele responsabilități includ: 

 

• Participarea la planificarea bugetară anuală și pregătirea bugetului anual pentru entitate; 

• Îndeplinirea obiectivelor de bugetare prin planificarea la timp a reviziilor de buget, analiză și 

acțiuni corective propuse; 

• Monitorizarea și analizarea performanței financiare operaționale; 

• Contribuirea la controlul și optimizarea costurilor; 

• Analizarea costurilor actuale vs standard și pregătirea rapoartelor de variații; 

• Efectuarea analizelor situațiilor de închidere cu variații față de buget/ prognoză (vânzări, 

categorii de costuri, număr de angajați) și evidențierea impactulului în profit și pierdere și bilanț; 

• Oferirea în mod continuu de propuneri de creștere a profitabilității prin analize ale costurilor 

standard pentru produse comparativ cu costurile curente vs. Cotație; 

• Identificarea abaterilor și propunerea de acțiuni corective; 

• Oferirea către managementul firmei a informațiilor prelucrate și actualizate asupra 

profitabilității, prin analiza constantă a prețurilor, discount-urilor; 

• Identificarea problemelor și oportunităților asupra resurselor financiare; 

• Gestionarea în centrele de profit și centrele de cost alocate; 



 
 

 

 

• Pregătirea rapoartelor de profitabilitate pe produs; 

• Participarea în procesul de control al creanțelor comerciale prin pregătirea de rapoarte de creanțe 

și implicare în procesul de recuperare de creanțe; 

• Întocmirea de rapoarte specifice și oferirea tuturor informațiilor solicitate de către management; 

• Participarea la planificarea situațiilor financiare (buget, prognoză, plan strategic) și raportarea 

către management; 

• Propune și menține standarde de control intern pentru venituri, costuri pentru bugetele de 

departamente, dar și la nivel organizațional. 

 

Profilul candidatului 

 

Cine poate fi viitorul nostru coleg? Candidatul ideal trebuie să demonstreze următoarele competențe 

profesionale și personale: 

 

• Studii superioare în Economie, Contabilitate; 

• Minim 5 ani de experiență în Contabilitate/ Finanțe/ Controlling în cadrul unei companii 

multinaționale; 

• Cunoștințe solide în domeniile fiscal, contabil și financiar; 

• Cunoștințe aprofundate de contabilitate de gestiune, analiză financiară și controlling; 

• Experiență de lucru cu soft-uri precum ERP, Attosoft ș.a.; 

• Atenție la detalii și capacitate de analiză și sinteză; 

• Planificare și organizare, rigurozitate, respectarea termenelor asumate; 

• Comunicare clară și eficientă, atât verbal, cât și în scris (rapoarte, prezentări); 

• Adaptabilitate la situații diverse într-un mediu dinamic; 

• Gândire structurată axată pe creșterea profitabilității, proactivitate, bună înțelegere a proceselor; 

• Caracteristici: rigurozitate, lucru în echipă, viziune în perspectivă; 

• Capacitate de prioritizare a activității şi respectarea termenelor limită; 

• Excel - nivel avansat; Limba engleză – nivel mediu; 

• Demonstrează capacitatea de a învăţa şi înţelege aspecte de reglementare, financiare, juridice şi 

impactul acestora asupra activităţii zilnice; 

• Promovarea unei culturi bazate pe etică și integritate, deschidere și comunicare. 

 

Beneficii: 

• Posibilitatea de a lucra într-un mediu profesionist, atractiv, dinamic, cu multe proiecte 

ambițioase; 

• Posibilitatea de perfecționare permanentă susținută de companie; 

• Pachet salarial atractiv: 3500 lei – 4500 lei net, în funcție de experiență; 

• Alte beneficii (tichete de masă, de vacanță, etc.) 



 
 

 

 

 

Pentru a aplica la această poziție, așteptăm CV-ul tău actualizat și o scrisoare de intenție la adresa de    

e-mail cariere@dicorland.ro. 

 

 

Trimițând datele dumneavoastră cu caracter personal prin corespondența electronică, vă exprimați 

acordul expres și neechivoc ca aceste date să fie prelucrate de companiile afiliate grupului Dicor Land. 

Prelucrarea datelor se va face exclusiv în scopul selectării dumneavoastră ca angajat. 

Datele cu caracter personal pe care le transmiteți Dicor Land pot include: nume, prenume, vârstă, sex, 

cetățenie, adresa de domiciliu, reședința, adresa de e-mail, ocupația, educația, parcursul profesional, 

venitul sau fotografia. Dicor Land nu colectează alte date cu caracter personal, în afară de cele puse 

la dispoziție explicit prin trimiterea de către dumneavoastră. 

Dicor Land a implementat măsuri adecvate care asigură un nivel ridicat de securitate a prelucrării 

datelor dumneavoastră cu caracter personal. Dicor Land stochează datele cu caracter personal în medii 

securizate și nu transferă niciun fel de date cu caracter personal către terți în afara Uniunii Europene 

și nu procesează automat datele dumneavoastră cu caracter personal. 

Aveți dreptul de a ne solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau 

ștergerea acestora, inclusiv restricționarea prelucrării. Pentru orice sesizare sau solicitare cu privire 

la prelucrarea datelor personale de către companiile din grupul Dicor Land, vă rugăm să vă adresați 

ofițerilor noștri de protecție a datelor personale la dataprotection@dicorland.ro.  
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