
 

 

 

Mecanic agricol 

 

Dicor Land, este parte a grupului de companii Dicor Holding, cu 11 ani de experiență în domeniul 

soluțiilor pentru agricultură, este unul dintre cei mai importanți importatori și distribuitori de 

echipamente agricole, piese și accesorii. Suntem în fiecare an recunoscuți ca dealer-ul numărul 1 

pentru toți producătorii cu care colaborăm.Am crescut cifra de afaceri de la 1,5 milioane la peste 

21 milioane de euro în ultimii 5 ani.   

 

Viziunea companiei noastre este de a deveni liderul de piata in Romania in acest segment. Astfel, 

ambitia noastra este sa devenim optiunea numarul 1 pentru orice agricultor dar si angajatorul 

preferat pentru specialistii din domeniu. 

Misiunea Dicor Land este sa schimbam mentalitatea fermierilor, pregatindu-i pentru viitor si, 

impreuna cu ei, sa imbunatatim calitatea si rezultatele fermelor romanesti pentru o agricultura cat 

mai profitabila si sustenabila. In acelasi timp avem valori puternice, construite pe principii solide 

de etica si integritate in tot ceea ce facem. 

 

Mai multe detalii despre postul de Mecanic agricol: 

 

Aptitudini: 

 

• studii de profil mecanic (scoala profesionala, cursuri) sau mecanic agricol; 

• experiență în lucrul cu utilaje agricole, in service-ul utilajelor agricole sau in reparatii 

mecanice (electrician auto, mecanic auto); 

• cunostinte hidraulica, electrica, reparatii motoare, diagnoza; 

• cunostinte de baza mecanice, cunostinte de baza chei, scule; 

• adaptabilitatea in cadrul unei echipe; 

• deschis, comunicativ, orientat catre client; 

• om de echipa; 

• disponibilitate la lucru in teren; 

• corectitudine si perseverenţă; 

• cunoasterea limbii engleze reprezinta avantaj; 

• posesor permis de conducere categ. B. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Responsabilitati: 

  

• livrarea si predarea utilajelor catre client;  

• punerea in functiune a utilajelor agricole in camp si instruirea utilizatorilor acestora; 

• montajul si intretinerea utilajelor agricole; 

• service si garantii pentru utilaje agricole nemotorizate; 

• diagnostichează problemele utilajelor agricole; 

• efectueaza lucrări de reparaţii şi întreţinere a utilajelor agricole; 

• întocmeşte documentele specifice: comenzi de reparaţii, necesar de piese, rapoarte de 

reparaţii, procese verbale de recepţie, predare – primire;  

 

Beneficii:  

• Pachet salarial atractiv in functie de experienta; 

• Bonusuri de activitate; 

• Telefon de serviciu; 

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

ambitioase. 

• Posibilitatea de perfectionare permanenta sustinuta de companie;  

• Alte beneficii: prime de Craciun, Paste, cadou zi de nastere, tichete de masa, de vacanta, 

etc. 

 Activitatea se va desfasura la punctul de lucru din Loc. Piatra Olt – Jud. Olt, Loc. Bucu – 

Jud. Ialomita, Loc. Branistea -  Jud. Galati. 

Daca simtiti ca aveti abilitatile necesare pentru aceasta pozitie cu adevarat provocatoare, dar 

deopotriva plina de satisfactii, trimiteti CV-ul dumneavoastra actualizat si o scrisoare de intentie 

la adresa de e-mail cariere@dicorland.ro .  

Cererile vor fi tratate in stricta confidentialitate. Numai candidatii selectati vor fi contactati 

pentru un interviu. Daca aplicati, inseamna ca sunteti de acord cu prelucrarea si pastrarea datelor 

cu caracter personal conform informatiilor GDPR postate la sfarsitul acestui anunt.  

Trimitand datele dumneavoastra cu caracter personal prin corespondenta electronica, va 

exprimati acordul expres si neechivoc ca aceste date sa fie prelucrate de companiile afliate 

grupului Dicor Land. Prelucrarea datelor se va face exclusiv in scopul selectarii dumneavoastra 

ca angajat. Datele cu caracter personal pe care le transmiteti catre Dicor Land pot include: nume, 

prenume, varsta, sex, cetatenie, adresa de domiciliu, resedinta, adresa de e-mail, ocupatia, 

educatia, parcursul profesional, venitul sau fotografia. Dicor Land nu colecteaza alte date cu 

caracter personal in afara de cele puse la dispozitie explicit prin trimiterea de catre 

dumneavoastra. Dicor Land a implementat masuri adecvate care asigura un nivel ridicat de 



 

 

securitate a prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal. Dicor Land stocheaza datele 

cu caracter personal in medii securizate si nu transfera niciun fel de date cu caracter personal 

catre terti in afara Uniunii Europene si nu proceseaza automat datele dumneavoastra cu caracter 

personal. Aveti dreptul sa ne solicitati accesul la datele dumneavoastra cu caracter personal, 

rectificarea sau stergerea acestora, inclusiv restrictionarea prelucrarii. Pentru orice sesizare sau 

solicitare cu privire la prelucrarea datelor personale de catre companiile din grupul Dicor Land, 

va rugam sa va adresati ofiterilor nostri responsabili cu protectia datelor personale, la adresa de 

e-mail dataprotection@dicorland.ro   

 

 

 


