
 

 

 
Dicor Land este furnizorul de utilaje agricole, piese, soluții tehnice, service și servicii de 
finanțare necesare realizării performanței în agricultură. 
 
Dicor Land este un grup de companii cu 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 toți producătorii cu 
care colaborăm. 
 
Viziunea companiei noastre este de a deveni liderul de piață în România în acest segment. Astfel, 
ambiția noastră este de a deveni opțiunea preferată de către orice agricultor, dar și angajatorul 
preferat pentru specialiștii din domeniu. 
 
Ești o persoană empatică, îți place să relaționezi cu oamenii și să contribui la motivarea si 
bunăstarea acestora? 
Ai experiență pe un rol similar? 
Atunci dacă ți-am stârnit interesul și îți dorești să crești atât personal, cât și profesional, într-un 
colectiv tânăr și orientat către succes, așteptăm CV-ul tău. îți oferim oportunitatea de a deține 
rolul de: 
 
Hr employee engagement specialist. 
 
Pentru a face asta trebuie sa posezi: 

• studii superioare finalizate, de preferat Comunicare/Psihologie; 
• experiență profesională de minim 3 ani, dintre care 2 ani în HR; 
• orientare înspre rezultate și capacitatea de soluționare a problemelor colegilor; 
• experiență în implementarea și gestionarea unor proiecte de employee engagement 

reprezinta un avantaj; 
• experiență în managementul conflictelor în mediul organizațional; 
• permisul de conducere categoria B reprezinta un avantaj- deplasari teren cand e cazul; 
• abilități foarte bune de relaționare și lucru în echipă; 
• limba engleză mivel cel putin mediu; 
• cunoștințe avansate de MS Office (Word, Excel, PowerPoint) 

Hr employee engagement specialist în cadrul Dicor Land, va: 

• aduna informații despre sentimentele și bunăstarea angajaților din organizație în timp 
real; 

• dezvolta și implementa programul de body/mentor/coaching pentru angajații noi; 
• participa la programul de inductie al angajatilor, pastreaza permanenent contactul cu 

aceștia, află feedback-ul lor, se asigura de suport acordat acestora pe toată perioada de 
probă; 



 

 

• cere feedback  de la angajați frecvent, de exemplu, după evaluări, modificări sau 
evenimente care pot provoca stres sau insatisfacție; 

• creea, planifica, implementa și interpreta studiile de satisfacție a angajaților și 
chestionare; 

• asigura suportul necesar pentru implementarea unor proiecte la nivelul organizației 
(programe de beneficii pentru angajați, programe de recunoaștere a performanței 
angajaților etc.); 

• monitoriza indicatorii de retenție a personalului și propune măsuri de îmbunătățire a 
acestora; 

• oferi consiliere, suport și mediere angajaților contribuind la menținerea unei atmosfere de 
lucru plăcute în echipă; 

• oferi suport echipei de management în ceea ce privește asigurarea unui climat 
organizațional pozitiv; 

• constribui la creșterea nivelului de satisfacție a angajaților; 
• efectua și va centralizata interviurile efectuate la plecarea angajaților din companie; 
• întocmi analiza pe baza datelor colectate în urma interviurilor de final susținute de 

angajat și emitere de recomandări pentru top management; 
• crea o baze de date centralizata care să conțina rezultatele chestionarelor de satisfacție 

completate de angajați; 
• identifica si implementa solutiilor de remediere/imbunatatire in urma analizei privind 

chestionarele de satisfactie. 

Vei avea parte de toate resursele necesare și de sprijinul tuturor colegilor din companie. Creștem 
împreună prin oportunitățile de dezvoltare și avansare în carieră. 
Pentru implicarea ta și rezultatele obținute, vei primi un pachet salarial ce include următorul 
pachet de beneficii: 

• Programe de training și dezvoltare personală; 
• Tichete de masă în valoare de 20 lei/ zi lucrată; 
• Primă de vacanță; 
• Primă de Paște și Crăciun; 
• Cadou de zi de naștere; 
• Primă de căsătorie; 
• Primă la nașterea copiilor. 

 
 
 


