
 
 

 

 

Tehnician IT 

 
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. 
 
Ne dorim un coleg energic, cu dorință de evoluție și care se poate adapta rapid într-un mediu de lucru 
dinamic, cu cunoștințe în domeniul IT hardware și software.  

 
Ce trebuie să faci? 
 
• efectuarea activităților de instalare, depanare, configurare, testare, diagnosticare și 

remediere a echipamentelor, sistemelor și software-ul care alcătuiesc infrastructura IT; 
• responsabilitate pentru punerea în funcțiune, instalarea și programarea sistemelor și a 

echipamentelor noi; 
• asigurarea suportului pentru utilizatorii sistemelor informatice; 
• gestionarea inventarului echipamentelor IT (telefon, laptop și altele); 
• instalarea/ configurarea/ diagnosticarea/ întreținerea sistemelor de operare (Windows 10), 

aplicații antivirus, firewall, VPN, LAN, Wi-Fi,  Office și aplicații informatice specializate; 
• gestionarea ticketelor atribuite în platforma Helpdesk a companiei; 
• asimilarea de cunoștințe noi referitoare la echipamentele și software-ul nou apărut, învățarea 

și punerea în aplicare a acestor cunoștințe în activitatea curentă. 
 

 

 

 



 
 

 

 

Cum ne dorim să fii? 

 

• să ai cunoștințe depanare PC hardware, software periferice; 

• să știi să utilizezi și să instalezi aplicații complementare (office software, antivirus, 

utilitare de sistem); 

• să fii ordonat, conștiincios, cu bun spirit organizatoric, cu atenție la detalii, capacitate de 

analiză; 

• experiență relevantă de cel puțin 2 ani (tehnician service IT / helpdesk analyst); 

• experiență în domeniul IT; 

• nivel avansat de limbă engleză; 

• să ai cunoștințe despre rețele de date, lucru cu echipamente de rețea, TCP/ IP (familiar cu 

conceptele DNS, DHCP, Firewall, porturi); 

• cunoștințe de instalare/ configurare/ administrare SO (Windows); 

• cunoștințe în domeniul configurării echipamentelor de rețea pe cablaj și wireless;  

• cunoștințe MS Office (Word, Excel, PowerPoint, MS Outlook); 

• să ai abilități de auto-organizare dezvoltate pentru a lucra atât independent, cât și în echipă; 

• să ai capacitatea de a asimila rapid noi cunoștințe; 

• Permis auto categoria B. 

 

 

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: 2.400 RON – 2.800 RON; 

• 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.  

 

 


