
 
 

 

 

Specialist achiziții 

 
Dicor Land, grup de companii cu 10 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 majoritatea producătorilor cu care 
colaborăm și suntem compania care vinde cele mai multe implementuri agricole în 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 să fim liderul de piață din România în acest segment. Astfel, 
ambiția noastră este să devenim opțiunea preferată de către orice agricultor, dar și angajatorul preferat 
pentru specialiștii din domeniu. 

 
Pentru funcția de Specialist achiziții căutăm un coleg entuziast și energic, pasionat să lucreze  

într-un mediu dinamic în domeniul achizițiilor/ logistică.    
 

Ce vei face: 
 
• Vei gestiona toate achizițiile la nivelul companiilor, negocierea tuturor achizițiilor și serviciilor 
Dicor Land, conform procedurii de achiziții, precum și a tuturor activităților menționate în fișa de post; 
• Vei prospecta piața de profil și condițiile de achiziție în vederea optimizării continue a stocurilor; 
• Vei elabora strategia de achiziţii pe termen lung ȋn vederea creșterii marjei comerciale și vei supune 
spre aprobare directorului operațional; 
• Vei estima cererea și vei previziona volumul achiziţiilor; 
• Vei întocmi şi vei analiza cererile de ofertă; 
• Vei negocia cele mai bune condiții contractuale (termene de livrare, termeni comerciali) cu 
furnizorii de bunuri și servicii; 
• Vei identifica, evalua și selecta furnizorii de bunuri și servicii și vei participa la negocierea și 
încheierea contractelor cadru cu furnizorii agreați; 
• Vei întocmi și vei transmite comenzile de achiziții; 
• Vei urmări statusul comenzilor de achiziții până la recepția finală, asigurându-te de respectarea 
termenilor contractuali agreați; 
• Vei înregistra și transmite eventualele reclamații către furnizori, asigurându-te de soluționarea 
acestora și vei determina costurile implicate în soluționarea acestora; 
• Vei stabili relații optime cu furnizorii de produse și servicii, în scopul soluționării în timp util și în 
bune condiții a problemelor uzuale; 
• Vei asigura suportul logistic pentru serviciile operaționale (închiriere de utilaje pentru încărcări/ 
descărcări atipice); 
• Vei asigura întreținerea listei de furnizori agreați; 



 
 

 

 

• Te vei ocupa de organizarea transporturilor de la furnizori către punctele de lucru ale companiei sau 
către clienții finali, precum și obținerea costurilor cele mai mici de transport; 
• Vei actualiza și îmbunătăți continuu procesul de achiziții din calitatea de responsabil de proces; 
• Te vei ocupa de planificarea transporturilor de utilaje, respectând termenele stabilite; 
• Vei coordona toate tipurile de activități identificate ca fiind necesare în timpul procesului de 
achiziții; 
• Vei evalua periodic performanța furnizorilor și vei emite recomandări în ceea ce privește 
continuarea colaborării cu aceștia, inclusiv o evaluare anuală. 

Cum ești tu: 

• ai studii în domeniul tehnic sau economic;  
• ai cunoștințe referitoare la operațiunile, practicile și principiile din domeniul achizițiilor; 
• experiență pe un post similar de minim 3 ani; 
• bune abilități de comunicare și negociere; 
• ai capacitate crescută de autoorganizare și planificare eficientă; 
• ai capacitatea de a lua decizii în mod independent, rapid și eficient; 
• constituie un avantaj: cunoașterea pieței de profil; 
• abilități de gândire strategică; 
• abilitatea de a îmbunătăți continuu propria activitate; 
• avansat în Pachetul Microsoft Office (mai ales Excel, Word și PowerPoint); 
• cunoștințe de Limbă engleză– nivel mediu 

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, la care se adaugă bonusuri de performanță;  
• Alte beneficii (tichete de masă, de vacanță, primă de fidelitate, cadou de zi de naștere, primă de Paște, 
primă de Crăciun, prime la căsătoria angajatului, la nașterea fiecărui copil etc.) 

  

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   

 

 

 

 
 

 
 

 
 


