
 
 

 

 

Data analyst  

 

Dicor Land S.R.L. 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.  

Căutăm un analist de date pasionat. Viitorul nostru coleg va transforma datele în informații, 

informațiile în perspectivă și perspectiva in decizii de afacere profitabilă. 

 

Cine ești tu? 

 

• ai experiență de lucru ca analist de date sau analist de date de afaceri 

• lucru cu baze de date (Queries, Viewes, proceduri stocate, interogări baze de date) 

• ai cunoștințe avansate de Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint, Macros), CRM 

• ești prieten cu cifrele, ai abilitatea de analiză a datelor, trendurilor și de a extrage informații 

care se transformă în strategie și apoi în acțiuni concrete 

• ai abilități analitice puternice, capacitatea de a colecta, organiza, analiza și disemina cantități 

semnificative de informații, cu atenție la detalii și acuratețe 

• ai studii în Matematică, Marketing, Economie, Cibernetică sau Statistică.  

 

 

 



 
 

 

 

Ce vei face ca Data Analyst? 

 

• vei dezvolta o bază de date structurată cu informații despre piață, vânzări cu dimensiuni 

multiple 

• vei prelucra informațiile din baza de date (CRM), le vei concentra și interpreta într-o formă 

ușor de înțeles de către management 

• vei realiza analize de business bazate pe informațiile colectate și centralizate din piață din care 

să reiasă și recomandări 

• vei prezenta tendințele referitoare la business în zona financiară și de vânzări (costuri – 

profitabilitate, adaos comercial) 

• vei identifica și semnaliza diverse amenințări viitoare, venind și cu idei de rezolvare și/ sau de 

preîntâmpinare 

• vei analiza și măsura campaniile de marketing (obiective măsurabile, analiza SWOT) 

• vei utiliza instrumentele statistice pentru interpretarea seturilor de date, acordând o atenție 

deosebită tendințelor și tiparelor care ar putea fi valoroase pentru a diagnostica analiza predictivă 

• vei identifica nevoia reală a business-ului și vei evalua impactul acestuia și costurile implicate 

• vei pregăti rapoartele pentru conducerea executivă care comunică în mod eficient tendințele, 

tiparele și predicțiile folosind date relevante. 

 

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 - 4000 lei net, în funcție de experiență; 

• Alte beneficii suplimentare.  

Activitatea se va desfășura la punctele de lucru Galați / Braniștea. 

 



 
 

 

 

Dacă simțiți că aveți abilitățile necesare pentru această poziție cu adevărat provocatoare, dar 

deopotrivă plină de satisfacții, trimiteți CV-ul dumneavoastră actualizat și o scrisoare de intenție la 

adresa de e-mail cariere@dicorland.ro.  

 

Cererile vor fi tratate în strictă confidențialitate. Numai candidații selectați vor fi contactați pentru 

un interviu. Dacă aplicați, înseamnă că sunteți de acord cu prelucrarea și păstrarea datelor cu caracter 

personal conform informațiilor GDPR postate la sfârșitul acestui anunț.  

 

Trimițând datele dumneavoastră cu caracter personal prin corespondența electronică, vă 

exprimați acordul expres și neechivoc ca aceste date să fie prelucrate de companiile afliate grupului 

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

Datele cu caracter personal pe care le transmiteți către 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 să ne solicitați 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 responsabili cu protecția datelor personale, la adresa de 

e-mail dataprotection@dicorland.ro.   
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