
 
 

 

 

 

Manager de Proiect 

 

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 

 

Managerul de Proiect va coordona proiectele de transformare la nivelul întregii companii și va avea 

un rol activ în dezvoltarea pe termen lung a afacerii, prin implementarea cu succes a proiectelor 

interne privind optimizarea proceselor și sistemelor, dar și introducerea de noi soluții. 

 

Principalele responsabilități includ: 

 

• Asigurarea managementului de proiect pentru toate inițiativele interne de transformare, acoperind 

o gamă largă de aspecte ale afacerii (exemple: îmbunătățiri de procese, introducere de soluții noi, 

implementări de sisteme, întărirea sistemului de control intern, redesign organizațional, extindere 

teritorială, etc.) 

• Mobilizarea și coordonarea resurselor interne (management și angajați din toate departamentele) 

și externe (furnizori, consultanți, integratori) pentru asigurarea livrării proiectelor în cerințele de timp, 

cost și calitate stabilite 

• Definirea și implementarea unei metodologii standard unitare (eficiente și simple) pentru 

managementul proiectelor în cadrul companiei, dezvoltarea instrumentelor de lucru pentru 

managementul proiectelor, realizarea de cursuri de pregătire specifice cu angajații companiei 

• Definirea planurilor detaliate de proiect (activități, termene, resurse, interdependente) 

• Urmărirea, verificarea și raportarea stadiului implementării proiectelor, în mod periodic și 

structurat 



 
 

 

 

• Obținerea aprobărilor managementului pentru aspectele critice ale proiectelor (decizii, livrabile, 

milestones) 

• Identificarea, urmărirea și raportarea riscurilor și problemelor din cadrul proiectelor, 

implementarea măsurilor de diminuare a riscurilor proiectelor 

• Documentarea formală a elementelor principale ale proiectelor (definiția proiectului, planul de 

proiect, roluri și responsabilități, deciziile luate, evidența schimbărilor, aprobarea livrabilelor, 

închiderea proiectului, evaluarea beneficiilor post implementare) 

• Întocmirea, gestionarea și raportarea bugetelor (timp și bani) pentru fiecare proiect 

• Coordonarea planurilor de implementare ale proiectelor, între diversele echipe din cadrul 

companiei, furnizori și alte entități implicate în livrarea proiectelor, inclusiv urmărirea relațiilor de 

dependență dintre acestea 

• Comunicarea permanentă cu echipa de management și prezentarea statusului proiectelor în 

ședințele săptămânale ale echipei de management (abordare "fără surprize") 

• Identificarea soluțiilor pentru eficientizarea costurilor implementării și încadrarea în parametrii 

prevăzuți în planificare 

• Managementul de proiect pentru implementarea sistemelor și aplicațiilor 

• Stabilirea, urmărirea și raportarea indicatorilor de performanță specifici managementului de 

proiect (KPI de proiect) 

• Realizarea de analize diverse și raportări 

• Motivarea echipelor de proiect prin exemplul personal și entuziasm, dar și menținerea disciplinei 

organizaționale 

• Asigurarea cooperării și comunicării eficiente între toate departamentele implicate în proiecte 

 

Profilul candidatului 

 

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

profesionale și personale: 

 

• Studii superioare în domeniul tehnic sau economic 

• Minim 3 ani experiență în managementul proiectelor de transformare în cadrul unor companii 

private (managementul schimbării, implementări de sisteme, restructurare operațională, etc.) 

• Managementul proiectelor, abilitatea de a gestiona proiecte multiple în același timp 

• Experiența de lucru cu metodologii de project management 

• Abilitatea de a gestiona un număr mare de părți implicate în proiecte 

• Capacitatea de a impune schimbarea în organizație într-un mod convingător 

• Experiență în managementul financiar, bugetare, planificare la nivel de proiect 

• Abilitatea de a livra rezultate rapide 

• 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 

• Lucrul în echipă și între funcțiuni / departamente diverse 

• Concentrare către clienți și piața în care activează compania 

• Capacitatea de a lua decizii 

• Tehnici de negociere 

• Excel - nivel avansat; Limba engleză - fluent 

• Instrumente de management de proiect 

• Entuziasm și dorință de auto perfecționare 

• Abilități de leadership și motivare a echipei de proiect 

• 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 – 4500 lei - 6000 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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