
 
 

 

 

Manager Marketing 
 
 

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 

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 21 milioane 

de euro în ultimii 5 ani.  

Viziunea companiei noastre este de a deveni liderul de piață în 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 poziția de Manager Marketing căutăm un coleg vesel și creativ, cu cunoștințe solide în 

domeniul marketingului tradițional și o foarte mare deschidere către marketingul online și PR, capabil 

să contribuie substanțial la dezvoltarea strategiilor companiei. Putem să asigurăm pachet de relocare, 

dacă este cazul. 

 

Cum ești tu? 

  

• o persoană creativă și cu imaginație; 

• o persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate; 

• ai studii superioare de specialitate; 
• ai experiență într-un rol similar de minim 3 ani, atât în organizarea unor proiecte faine de 

Marketing sau Customer Experience, dar și în coordonarea unei echipe; 
• ai experiență pe canale digitale, SEO, instrumente CRM, social media, Google Addwords; 
• ai obiceiul de a-i ajuta cu feedback pe colegii tăi într-un mod constructiv și prietenos; 

• esti autodidact, curios și îți place să te menții informat cu privire la trendurile din domeniu; 

• esti prieten cu cifrele, ai abilitatea de a analiza date, trenduri și de a extrage informații care se 

transformă în strategie și apoi în acțiuni concrete; 

• poți inspira echipa ta să urmeze proiecte îndrăznețe; 

• ai cunoștințe avansate de limba engleză și Office. 

 

Ce vei face? 
 

• Vei dezvolta departamentul de marketing prin care să le transmitem fermierilor români că 

împreună cu noi pot realiza o agricultură performantă, profitabilă și sustenabilă. 

• Vei demara proiecte pentru îmbunătățirea experienței online și offline pe care clienții noștri o au 

la fiecare interacțiune cu noi; 

• Vei dezvolta toate canalele de marketing ca instrumente de vânzare directă;  

• Vei implementa metode inovative de construire și promovare a brandului astfel încât să fim 

asociați cu atribute ca Profesioniști, Competitivi, Parteneri; 

• Vei elaborara, implementa și dezvolta strategiile și politicile de marketing ale firmei; 



 
 

 

 

• Vei planifica bugetul anual de marketing în funcție de planul de afaceri și în baza politicii 

comerciale; 
• Vei oferi în mod constant feedback echipei, vei crea contexte de învățare, vei susține echipa să-

și mențină direcția și pasiunea pentru proiectele noastre. 

 

Te rugăm să nu aplici DACĂ: 

 

• nu ai experiență relevantă în marketing – ne dorim specialiști, care să ne ajute să devenim cât 

mai prezenți atât în online, cât și în offline;  

• nu ai experiență în people management – suntem cu toții diferiți și vrem să colaborăm astfel încât 

să atingem cele mai bune rezultate; 

• nu poți lucra cu obiective și rezultate cheie – ne place performanța și vrem acțiuni care să ne 

inspire; 

• nu ești o persoană flexibilă și orientată către dezvoltare – suntem o organizație dinamică, în care 

ne place să ne perfecționăm mereu; 

• ai nevoie permanent de confirmări și indicații din partea managerului direct – ne dorim un coleg 

independent și competent; 

• nu iți plac provocările – suntem YOUNG & RESTLESS și căutăm colegi care să țină pasul cu 

noi!  

 

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, în funcție de experiență, la care se adaugă bonusuri de performanță. 

• Putem să asigurăm pachet de relocare, dacă este cazul. 

• 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.) 

 

 

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. 
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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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