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Reprezentant vanzari - Alba Iulia, 

Turda 

S.C. INTERBRANDS M&D S.R.L. 

1 post 

APLICĂ 

 Oraș de lucru 
  

o Alba Iulia 

 și  

o Turda 

 Nivel carieră 
  

o Entry-Level (< 2 ani) 
 și  

o Mid-Level (2-5 ani) 

 Nivel studii 
  

o Student 
 și  

alte 2 

 Tip job 
  

o Full time 

 Departament 
  

o Vanzari 
 și  

alte 4 

 Industrie 
  

o Comert / Retail 

 și  

alte 4 

 Permis conducere 
 B 

 Salariu net 

 nespecificat 

https://www.ejobs.ro/company/sc-interbrands-md-srl/15396
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1247714
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1247714
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/alba-iulia
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/turda
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/entry-level
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/mid-level
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/nivel-studii-student
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/full-time
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/vanzari
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/comert---retail


Candidatul ideal 

* Bune abilităţi de comunicare şi adaptare la interlocutor; 

* Responsabilitate faţă de munca proprie şi orientare spre atingerea rezultatelor dorite; 

* Disponibilitate pentru o activitate preponderent de teren; 

* Studii medii finalizate (Diploma de Bacalaureat care să ateste finalizarea studiilor); 

* Permis de conducere – categoria B; 

* Constitue avantaj experienţa profesională în domenii care presupun relaţionare cu clienţii. 

 

 

Notă: Prima etapă din procesul de selecţie presupune susţinerea unei testări de logică. Vor fi 

contactaţi doar candidaţii selectaţi conform criteriilor companiei şi care sunt de acord sa susţină 

această etapă. 

Descrierea jobului 

Obiectivul principal: 

Dezvoltarea afacerii companiei în aria repartizată prin realizarea volumelor de vânzări şi stabilirea 

relaţiilor de parteneriat cu toţi clienţii alocaţi, respectând standardele şi politicile companiei. 

 

Responsabilităţi principale: 

* Gestionarea şi dezvoltarea portofoliului de clienţi; 

* Vizitarea clienţilor arondaţi, conform rutei desemnate; 

* Realizarea obiectivelor de vânzări setate în zona repartizată; 

* Închiderea procesului de vânzare prin recuperarea în întregime a contravalorii facturilor la toţi 

clienţii din portofoliu. 

 

Beneficii: 

* Pachet salarial competitiv (salariu fix, bonusuri în funcţie de performanţă, tichete de masă); 

* Instrumente de lucru performante; 

* Oportunitate de a lucra într-un mediu orientat spre excelenţă; 

* Şansa de a beneficia de pregătire consistentă în domeniul vânzărilor asigurată de o echipă 

profesionistă; 

* Susţinere în construirea unei cariere de succes. 

 

Postul este disponibil pentru o perioadă nedeterminată. 



Descrierea companiei 

Interbrands Marketing&Distribution face parte din elita companiilor de distribuţie şi marketing de 

bunuri de larg consum din România, acoperind aproximativ 8% din vânzarea bunurilor de larg 

consum din toată ţara. 

 

Compania are acoperire naţională accesând mai multe canale de vânzare cu un portofoliu extins 

de produse, adaptat permanent cererii din piaţă. 

 

Printre producătorii ale căror produse le distribuim şi/sau administrăm pot fi mentionaţi: 

Procter&Gamble, British American Tabacco, Philip Morris, Henkel, Danone, Nestlé, Nexcare, 

Atifco, Scandia, DeLonghi, Kenwood. 

 

Interbrands dezvoltă mărci şi produse proprii, lansând brand-urile: Ops, Naturalesse, Fresko, 

Pops, Tucan, Bono, Korab, Puerto del Gusto, Lustro. 

 

Enjoy the Right Choice! 
 

 

Agent Vanzari Alba Iulia (2 ani) 

JT International (Romania) SRL 

1 post 

APLICĂ 

 Oraș de lucru 
  

o Alba Iulia 

 Nivel carieră 
  

o Entry-Level (< 2 ani) 

 Nivel studii 
  

o Calificat 

 Tip job 
  

o Full time 

 Departament 

https://www.ejobs.ro/company/jt-international-romania-srl/41865
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1241811
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1241811
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/alba-iulia
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/entry-level
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/nivel-studii-calificat
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/full-time


  

o Vanzari 

 Industrie 
  

o Comert / Retail 

 Permis conducere 
 B 

 Salariu net 

 nespecificat 

Candidatul ideal 

 

Cerinte 

 

- Minim 1 an experienta in vanzari, in industria bunurilor de larg consum (FMCG); 

- Studii medii (studiile superioare reprezinta un atu); 

- Cunostinte operare PC (Excel, Word); 

- Cunostinte de baza de limba engleza; 

- Permis de conducere (categoria B); 

- Fara cazier. 

Descrierea jobului 

Agent Vanzari Alba Iulia JT International (Romania) S.R.L. (perioada determinata 2 ani) 

Responsabil de distributia, merchandisingul si vanzarea produselor companiei. 

Oferta (bonusuri, beneficii) 

 

Va oferim: 

- Oportunitatea de a va construi cariera intr-o companie multinationala de prestigiu; 

- Lucrul intr-o echipa de profesionisti; 

- Traininguri; 

- Un pachet salarial atractiv. 

Descrierea companiei 

JTI is a member of the Japan Tobacco Group of Companies (JT), a leading international tobacco 

product manufacturer. With headquarters in Geneva, Switzerland, and net sales of USD 10.2 

billion in the fiscal year ended December 31, 2010, JTI has more than 25,000 employees and 

https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/vanzari
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/comert---retail


operations in 120 countries. JTI Romania is the first international tobacco company that invested 

in local market since 1993. JTI Romania has over 850 employees (direct workforce), a national 

distribution system and a production plant in Bucharest. We are a social conscious company 

engaged in supporting the local community, with over 1 million $ invested in a wide range of 

corporate social responsibility activities, including society, culture, education and environment. 

JTI Romania is certified as a Top Employer Romania, Europe and Global 2018. In addition to the 

global certification achieved for the fourth year in a row, JTI was also ranked as Number One Top 

Employer for the Middle East, Europe, and the Asia Pacific regions.nbsp;Independent research 

shows that JTI offers outstanding working conditions to its employees. From internal training to 

diverse teams and international experiences, we offer a friendly, nurturing and collaborative 

environment for people to grow their careers. 

For more information, visit www.jti.com . 

 

 

MERCHANDISER - ALBA IULIA - 

Philip Morris 

SC INTERBRANDS M&D S.R.L. 

1 post 

APLICĂ 

 Oraș de lucru 
  

o Alba Iulia 

 Nivel carieră 
  

o Entry-Level (< 2 ani) 

 și  

o Mid-Level (2-5 ani) 

 Nivel studii 
  

o Necalificat 

 și  

alte 3 

 Tip job 
  

https://www.ejobs.ro/company/sc-interbrands-md-srl/226194
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1250630
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1250630
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/alba-iulia
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/entry-level
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/mid-level
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/nivel-studii-necalificat


o Full time 

 Departament 
  

o Merchandising / Promoteri 
 și  

alte 4 

 Industrie 
  

o Alimentara 

 și  

alte 4 

 Permis conducere 
 B 

 Salariu net 

 nespecificat 

Candidatul ideal 

 

- Bune abilitati de comunicare si putere de convingere; 

- Usurinta in initierea si dezvoltarea relatiilor interpersonale; 

- Orientarea spre client, dar si spre consumator; 

- Foarte buna orientare spre rezultate; 

- Spirit de organizare si capacitatea de automotivare; 

- Disponibilitate pentru un post cu activitate 100% de teren, dinamica; 

- Reprezinta avantaj experienta profesionala; 

- Minim studii medii (diploma de bacalaureat); 

- Permis de conducere categoria B, minim 1 an vechime. 

Descrierea jobului 

 

-Plasarea materialelor temporare de comunicare (postere, leaflet, vizualuri plasate in PPOSM) la 

punctul de vanzare (POS); 

-Curatarea PPOSM (rafturi de expunere, counter unit, restiere) plasate in cadrul POS; 

-Asigurarea PPOSM (rafturile de expunere, plasma) la conditii optime de functionalitate; 

-Comunicarea eventualelor probleme tehnice / electrice aparute la PPOSM urile plasate în cadrul 

POS; 

-Implementarea planogramelor, în conformitate cu obiectivele comunicate, inclusiv actualizarea 

etichetelor de preț; 

https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/full-time
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/merchandising-promoteri
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/alimentara


-Verificarea stocului de produse la rafturile de expunere și a rotației optime de produse; 

-Respectarea rutelor definite si comunicate; 

-Informarea in mod corespunzator a personalul de vanzari din cadrul POS cu privire la campaniile 

sau activitatile promotionale derulate. 

Descrierea companiei 

INTERBRANDS Marketing & Distribution este parte a grupului international SARKIS. 

www.interbrands.ro 

Infiintata in 1993, Interbrands a devenit cea mai importanta companie de distributie a bunurilor de 

larg consum din Romania, partenerul si distribuitorul unora dintre cei mai cunoscuti producatori 

de bunuri de larg consum din lume: Procter & Gamble, Nestle, Henkel, British American Tobacco, 

Philip Morris, Danone, Barza etc. 

Incepand cu anul 2012 compania a inceput sa produca propriile branduri: Naturalesse, Ops, Ops 

Plasure Play, Fresko, Tucan, Korab. 

Cifre care vorbesc de la sine: 

produsele distribuite au depasit valoarea de 1 miliard de Euro inca din anul 2007; peste 40.000 

de magazine in toate colturile tarii carora Interbrands le livreaza marfuri saptamanal; cca. 2000 

de angajati in prezent (100 de angajati in 1993); 3 centre logistice si o flota de peste 1000 de 

masini. 

Interbrands asigura servicii integrate de management al lantului logistic, acoperind toata aria de 

activitati specifice: de la import, logistica, merchandising si promovare, pana la distributie, 

vanzare si incasarea banilor. 

Misiunea Interbrands este sa fie cea mai buna companie de import, logistica si distributie 

masurata dupa toate standardele. 

Echipa Interbrands inseamna sute de oameni talentati, orientati catre rezultat si calitate care 

contribuie zilnic la succesul companiei. 

Muncim cu pasiune pentru a ne depasi zi de zi, ne dezvoltam prin inventivitate, invatam din 

greseli, iar realizarile noastre se vad in ceea ce suntem acum – un lider de piata. 

Enjoy the right choice! 

http://www.interbrands.ro/ 



Reprezentant Vanzari - Divizia 

Pharma - Alba Iulia/Turda 

SC INTERBRANDS M&D S.R.L. 

1 post 

APLICĂ 

 

APLICĂ 

 

https://www.ejobs.ro/company/sc-interbrands-md-srl/15396
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1249782
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1249782
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1249782
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1249782


 

Reprezentant vanzari - Alba Iulia, 

Turda 

S.C. INTERBRANDS M&D S.R.L. 

1 post 

APLICĂ 

 Oraș de lucru 
  

o Alba Iulia 
 și  

o Turda 

 Nivel carieră 
  

o Entry-Level (< 2 ani) 

 și  

o Mid-Level (2-5 ani) 

 Nivel studii 
  

o Student 
 și  

alte 2 

 Tip job 
  

o Full time 

 Departament 
  

o Vanzari 
 și  

alte 4 

 Industrie 
  

o Comert / Retail 
 și  

alte 4 

 Permis conducere 
 B 

 Salariu net 
 nespecificat 

https://www.ejobs.ro/company/sc-interbrands-md-srl/15396
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1245816
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1245816
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/alba-iulia
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/turda
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/entry-level
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/mid-level
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/nivel-studii-student
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/full-time
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/vanzari
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/comert---retail


Candidatul ideal 

* Bune abilităţi de comunicare şi adaptare la interlocutor; 

* Responsabilitate faţă de munca proprie şi orientare spre atingerea rezultatelor dorite; 

* Disponibilitate pentru o activitate preponderent de teren; 

* Studii medii finalizate (Diploma de Bacalaureat care să ateste finalizarea studiilor); 

* Permis de conducere – categoria B; 

* Constitue avantaj experienţa profesională în domenii care presupun relaţionare cu clienţii. 

 

 

Notă: Prima etapă din procesul de selecţie presupune susţinerea unei testări de logică. Vor fi 

contactaţi doar candidaţii selectaţi conform criteriilor companiei şi care sunt de acord sa susţină 

această etapă. 

Descrierea jobului 

Obiectivul principal: 

Dezvoltarea afacerii companiei în aria repartizată prin realizarea volumelor de vânzări şi stabilirea 

relaţiilor de parteneriat cu toţi clienţii alocaţi, respectând standardele şi politicile companiei. 

 

Responsabilităţi principale: 

* Gestionarea şi dezvoltarea portofoliului de clienţi; 

* Vizitarea clienţilor arondaţi, conform rutei desemnate; 

* Realizarea obiectivelor de vânzări setate în zona repartizată; 

* Închiderea procesului de vânzare prin recuperarea în întregime a contravalorii facturilor la toţi 

clienţii din portofoliu. 

 

Beneficii: 

* Pachet salarial competitiv (salariu fix, bonusuri în funcţie de performanţă, tichete de masă); 

* Instrumente de lucru performante; 

* Oportunitate de a lucra într-un mediu orientat spre excelenţă; 

* Şansa de a beneficia de pregătire consistentă în domeniul vânzărilor asigurată de o echipă 

profesionistă; 

* Susţinere în construirea unei cariere de succes. 

 

Postul este disponibil pentru o perioadă nedeterminată. 



Descrierea companiei 

Interbrands Marketing&Distribution face parte din elita companiilor de distribuţie şi marketing de 

bunuri de larg consum din România, acoperind aproximativ 8% din vânzarea bunurilor de larg 

consum din toată ţara. 

 

Compania are acoperire naţională accesând mai multe canale de vânzare cu un portofoliu extins 

de produse, adaptat permanent cererii din piaţă. 

 

Printre producătorii ale căror produse le distribuim şi/sau administrăm pot fi mentionaţi: 

Procter&Gamble, British American Tabacco, Philip Morris, Henkel, Danone, Nestlé, Nexcare, 

Atifco, Scandia, DeLonghi, Kenwood. 

 

Interbrands dezvoltă mărci şi produse proprii, lansând brand-urile: Ops, Naturalesse, Fresko, 

Pops, Tucan, Bono, Korab, Puerto del Gusto, Lustro. 

 

Enjoy the Right Choice! 

APLICĂ 

 

 

AREA SALES MANAGER (Sibiu si 

Alba) 

SC WETTERBEST SRL 

1 post 

APLICĂ 

CRITERII DE SELECȚIE  

 Peste 2 ani experiență în Vanzari 

 Oraș de lucru 
  

o Alba Iulia 
 și  

o Sibiu 

 Nivel carieră 

https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1245816
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1245816
https://www.ejobs.ro/company/sc-wetterbest-srl/67988
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1248488
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1248488
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/alba-iulia
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/sibiu


  

o Mid-Level (2-5 ani) 

 Nivel studii 
  

o Absolvent 

 Tip job 
  

o Full time 

 Departament 
  

o Vanzari 

 Industrie 
  

o Constructii 
 și  

o Chimica 

 Permis conducere 

 B 

 Salariu net 
 nespecificat 

Candidatul ideal 

 minim studii medii (tehnice, de preferat) 

 experienta de minim 2 ani in vanzari B2B: constructii rezidentiale, materiale de constructii sau 

domenii de activitate conexe 

 bune abilitati pentru vanzari si negociere 

 proactivitate, spirit organizatoric dezvoltat 

 orientare spre client si rezultat 

 bune cunostinte ale pachetului MS Office 

Descrierea jobului 

 gestionarea si dezvoltarea relatiilor de business cu clientii existenti (persoane juridice) 

 identificarea de noi clienti si oportunitati de dezvoltare a business-ului 

 implementarea politicii comerciale si de marketing a companiei in zona alocata (2 judete la 

inceput, cu posibilitate de extindere) 

 negocierea de contracte in limitele de competenta stabilite de companie 

Descrierea companiei 

Activitatea companiei Wetterbest a inceput anul 1999. 

https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/mid-level
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/nivel-studii-absolvent
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/full-time
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/vanzari
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/constructii
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/chimica


Wetterbest a abordat o strategie de dezvoltare pe termen mediu si lung investind in utilaje 

automate si performante de productie a tiglelor metalice si accesoriilor pentru acoperis. 

Pentru extinderea la nivel national si pentru a produce articole de calitate, compania a 

achizitionat utilaje performante, de la cei mai renumiti producatori europeni, utilaje ce asigura o 

productivitate ridicata, dar si o precizie de executie mult imbunatatita; 

In prezent, procesul de productie din fabrica Wetterbest de la Baicoi se desfasoara pe mai mult 

de 30 linii automate: pentru tigla metalica cu diverse profile, pentru tabla cutata de 4 

tipodimensiuni, pentru sistemul de jgheaburi si burlane, pentru tabla faltuita. 

 

 

Consilier Credite-Cluj, Arad, Alba, 

Targu Mures, Bistrita 

APT Broker SRL 

4 posturi 

APLICĂ 

 Oraș de lucru 
  

o Alba Iulia 
 și  

alte 4 

 Nivel carieră 
  

o Entry-Level (< 2 ani) 

 și  

o Mid-Level (2-5 ani) 

 Nivel studii 
  

o Student 

 și  

o Absolvent 

 Tip job 
  

o Full time 

 Departament 
  

https://www.ejobs.ro/company/apt-broker-srl/203866
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1241378
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1241378
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/alba-iulia
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o Asigurari 

 și  

alte 3 

 Industrie 
  

o Asigurari 
 și  

o Banci / Servicii financiare 

 Salariu net 

 nespecificat 

Candidatul ideal 

Te asteptam in echipa noastra daca: 

• Detii abilitati de comunicare, convingere si negociere, relationare si iti place lucru in echipa;  

• Esti organizat, ambitios, perseverent; 

• Ai spirit de observatie si initiativa, esti dinamic, esti o persoana eficienta; 

• Vrei sa inveti lucruri noi intr-o maniera accesibila; 

• Esti motivat de castigurile suplimentare; 

 

Cerinte: 

• Studii medii/ superioare; 

• Experienta in vanzari directe credite, asigurari sau telecom constituie un avantaj. 

• Cunostinte de limba engleza constituie un avantaj 

• Cunostinte de operare PC (Microsoft Office); 

Descrierea jobului 

• Identifici noi oportunitati de vanzare si atragi clienti noi prin vanzarea de servicii; 

• Acorzi consiliere si sprijin clientului in alegerea celei mai potrivite solutii de creditare din 

portofoliul de produse de creditare al companiei; 

• Gestionarea portofoliului de clienti existenti al companiei; 

• Prezinti produsele de creditare; 

• Te implici direct in campaniile de marketing desfasurate: prezentari, birouri de informare; 

• Raportezi corect, complet si la timp activitatile desfasurate superiorului direct; 

 

Beneficii: 

• Un venit compus din salariu fix plus comisioane in functie de volumul vanzarilor 

https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/asigurari
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/asigurari-
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/banci---servicii-financiare


• Training si programe de dezvoltare continua 

• Plan de cariera motivant; 

 

 

Manager Regional 

Hexol Lube SRL 

1 post 

APLICĂ 

 Oraș de lucru 
  

orice oras 

 Nivel carieră 
  

o Mid-Level (2-5 ani) 

 și  

o Senior-Level (> 5 ani) 

 Nivel studii 
  

o Absolvent 

 Tip job 
  

o Full time 

 Departament 
  

o Vanzari 

 Industrie 
  

o Chimica 

 Limbi străine 
  

o engleză 

 Permis conducere 

 B 

 Salariu net 
 nespecificat 

https://www.ejobs.ro/company/hexol-lube-srl/213450
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Candidatul ideal 

 

 

Studii superioare finalizate; 

Experienta in vanzarea B2B a lubrifiantilor; 

Atitudine pozitiva, prezenta placuta, capacitate de a stabili relatii interpersonale, reale abilitati de 

comunicare, 

Bun organizator, orientare spre lucrul in echipa; 

Permis de conducere categoria B, disponibilitate pentru deplasari. 

Descrierea jobului 

 

Realizarea raportarilor periodice analizand realizarile si perspectivele de dezoltare a zonei aflate 

in subordine; 

Prospectarea pietei si identificarea de noi potentiali clienti; 

Indeplinirea planului de marketing si vanzari; 

Mentinerea si dezvoltarea relatiilor de colaborare cu clientii deja existenti; 

Cautarea unor oportunitati suplimentare pentru extinderea distributiei; 

Culegerea informatiilor legate de clienti si de concurenta. 

 

Beneficii: 

 

- mediu de lucru placut, dinamic; 

- pachet salarial fix + comision raportat la realizari; 

- masina de serviciu; 

- telefon + laptop; 

- programe de training 

Descrierea companiei 

SC Hexol Lube SRL - producator de lubrifianti auto si industriali, chimicale auto. 

 

 



Customer Relationship Officer - 

ING Office Alba Iulia 

ING BANK ROMANIA 

2 posturi 

APLICĂ 

 Oraș de lucru 
  

o Alba Iulia 

 Nivel carieră 
  

o Entry-Level (< 2 ani) 
 și  

o Mid-Level (2-5 ani) 

 Nivel studii 
  

o Student 

 și  

o Absolvent 

 Tip job 
  

o Full time 

 Departament 
  

o Banci 
 și  

alte 2 

 Industrie 
  

o Banci / Servicii financiare 

 Salariu net 

 nespecificat 

Candidatul ideal 

Daca stii despre tine ca: 

 

Ai studii superioare in domeniul economic; 

Stii sa lucrezi in Word, Excel, Power Point si Outlook; 

Relationezi si comunici foarte bine cu oricine; 

https://www.ejobs.ro/company/ing-bank-romania/7827
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1238835
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1238835
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/alba-iulia
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/entry-level
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/mid-level
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/nivel-studii-student
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/nivel-studii-absolvent
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/full-time
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/banci
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/banci---servicii-financiare


Stii sa imbini lucrul in echipa cu atingerea obiectivelor individuale; 

Iti place sa interactionezi cu clientii si ai experienta anterioara intr-un rol similar. 

 

Vino in echipa ING Office. Te asteapta: 

 

Experiente de invatare centrate pe competente precum comunicare si negociere; 

O organizatie orientata catre clienti si pasionata de idei indraznete; 

Colegi veseli si ambitiosi, gata oricand sa te ajute. 

Descrierea jobului 

Misiunea ta: 

 

Sa fii un ambasador al produselor si serviciilor ING Bank, dedicate clientilor persoane fizice. 

 

Ce vei face in acest rol? 

 

Promovezi produsele si serviciile bancare ale ING Bank destinate persoanelor fizice (conturi, 

carduri, credite, asigurari, fonduri mutuale); 

Participi activ la realizarea target-ului de vanzari si la atingerea obiectivelor calitative; 

Oferi consultanta clientilor si ii sprijini in realizarea operatiunilor; 

Inregistrezi/actualizezi informatiile primite de la clientii nostri in programele ING; 

Identifici solutii pentru clienti si dezvolti relatii pe termen lung. 

Descrierea companiei 

ING Romania is part of ING Group, a global financial institution with a strong European base, 

offering banking services. We draw on our experience and expertise, our commitment to excellent 

service and our global scale to meet the needs of a broad customer base, comprising individuals, 

families, small businesses, large corporations, institutions and governments. 

ING Romania was established in 1994 and pioneered the local banking industry, bringing new 

products and services for local corporates. In 2004, it extended services to individual clients, with 

an innovative banking model – ING Self’Bank. Today, ING Romania has over 1,100,000 

individual active clients and ING Home’Bank is rated as the best digital banking application. 



ING Software Development Center in Bucharest, is a global hub for technology & innovation, 

developing scalable IT solutions across ING, in areas such as Core Banking, Big Data, Financial 

Markets etc. Now a key Transformer in the field of technology, ING Software Development Center 

started as a Profile Center of Excellence, but has rapidly grown into a global hub and the main 

provider of IT solutions for ING Group. The hub was opened in 2015 and it is currently working 

with 11 countries. 

Our customers are at the heart of what we do and our purpose is to empower people to stay a 

step ahead in life and in business. 

 

 

Front Office Staff/ Relationship 

Manager Retail / IMM 

ALPHA BANK ROMANIA 

1 post 

APLICĂ 

 Oraș de lucru 
  

o Alba Iulia 
 și  

alte 49 

 Nivel carieră 
  

o Mid-Level (2-5 ani) 
 și  

o Senior-Level (> 5 ani) 

 Nivel studii 
  

o Absolvent 

 Tip job 
  

o Full time 

 Departament 
  

o Relatii clienti / Call center 
 și  

https://www.ejobs.ro/company/alpha-bank-romania/8118
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1243841
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1243841
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/alba-iulia
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https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/nivel-studii-absolvent
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/full-time
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/relatii-clienti-call-center


o Office / Back-office / Secretariat 

 Limbi străine 
  

o engleză 

 Salariu net 

 nespecificat 

Candidatul ideal 

FRONT OFFICE STAFF 

 

Persoanele vizate vor interactiona direct cu clientii, vor deschide si administra conturile acestora 

si vor promova produsele si serviciile Alpha Bank. 

 

Cerinte: 

 

- studii universitare, preferabil in domeniul economic; 

- cunostinte de limba engleza (avantaj); 

- experienta bancara, de preferat in front-office / in activitatile de promovare si vanzare produse, 

reprezinta un avantaj; 

- orientare catre clienti, bune abilitati de comunicare si relationare interpersonala; 

- abilitati relevante de negociere si vanzare, de rezolvare prompta a solicitarilor clientilor; 

- persoane dinamice, flexibile si entuziaste, cu initiativa si atitudine proactiva; 

- un certificat de pregatire profesionala ( initiala si/sau continua) in domeniul distributiei de 

asigurari reprezinta un avantaj. 

 

 

RELATIONSHIP MANAGER RETAIL/IMM 

 

Responsabilitati: 

 

- Initiaza, mentine si dezvolta relatiile cu clientii existenti si potentiali din segmentul Retail/IMM; 

- Contribuie la realizarea obiectivelor de vanzari, urmarind maximizarea profitabilitatii pe 

segmentele de clienti alocate; 

- Monitorizeaza calitativ si cantitativ portofoliul de produse pentru clienti; 

- Trebuie sa fie permanent la curent cu evolutia pietelor bancare si financiare, precum si cu oferta 

concurentei; 

https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/office-secretariat
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/engleza


- Identifica noi oportunitati de dezvoltare produse/servicii; 

- Realizeaza rapoarte periodice. 

 

Cerinte: 

 

- Studii superioare finalizate, de preferinta in domeniul economic; 

- De preferat (nu obligatoriu) experienta bancara in activitatea de promovare produse, creditare/ 

analiza financiara raportata la segmentul persoane fizice/ juridice; 

- Orientare catre nevoile clientului; 

- Excelente abilitati de comunicare, negociere si relationare interpersonala; 

- Limba engleza; 

- Un certificat de pregatire profesionala ( initiala si/sau continua) in domeniul distributiei de 

asigurari reprezinta un avantaj. 

 

 

Toate CV-urile vor fi păstrate în condiţii de confidenţialitate. Doar candidaţii ale căror aplicaţii sunt 

selectate vor fi contactati pentru interviu. 

Descrierea companiei 

ALPHA BANK ROMANIA is part of the largest Greek financial group, Alpha Bank Group, with 

more than 140 years experience in banking sector. The first foreign bank to come to Romania 

after 1990, ALPHA BANK ROMANIA provides the whole range of products and services to the 

consumer market segment as well as complex banking solutions to the business and corporate 

customers. 

 

The applicants will have the great opportunity to join an important organization whose values are: 

innovation, honesty, flexibility, intelligence and reliability. 

 

All applications will be treated in strictest confidence. Only short-listed candidates will be 

contacted for an interview. 

 

- Thank you for your application – 

 

 



IQOS COACH SALES 

REPRESENTATIVE 

SC Field Star SRL 

50 posturi 

APLICĂ 

CRITERII DE SELECȚIE  

 Peste 1 an experiență în muncă 

 Oraș de lucru 
  

o Alba Iulia 
 și  

alte 47 

 Nivel carieră 
  

o Entry-Level (< 2 ani) 

 și  

o Mid-Level (2-5 ani) 

 Nivel studii 
  

o Absolvent 

 Tip job 
  

o Full time 

 Departament 
  

o MLM / Vanzari directe 
 și  

alte 2 

 Limbi străine 
  

o engleză 

 Permis conducere 
 B 

 Salariu net 

 nespecificat 

Candidatul ideal 

Ce cautam? 

https://www.ejobs.ro/company/sc-field-star-srl/32949
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1240901
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https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/engleza


 Experiența în vânzări, negociere, relații cu clienții sunt cartea ta de vizită. Postul de IQOS Coach 

se adresează celor cu spirit antreprenorial, orientați către consumator și buni ascultători. Căutăm 

la tine un pronunțat spirit organizatoric, precum și o atitudine proactivă. Vrem să fii convingător și 

focusat pe educarea consumatorului în direcția beneficiilor produselor. Vrem să fii foarte orientat 

către client și să înțelegi nevoia de a-i oferi servicii excepționale, pe tot parcursul ciclului de 

vânzări. 

Descrierea jobului 

Procesul de coaching are un caracter unic. Vei urmări, în primul rând, creșterea awareness-ului 

pentru categoria de produse de încălzire a tutunului. Vei explica fumătorilor adulți ce înseamnă 

beneficiile reale ale încălzirii tutunului, spre deosebire de ardere, înainte ca ei să încerce gama 

de produse IQOS. Vei aborda întregul proces ca un parteneriat creativ cu consumatorii: vei 

deveni partenerul lor de încredere pe termen lung și prima sursă la care apelează pentru 

categoria de produse pe care o reprezentăm, oferind o experiență nouă consumatorilor de tutun 

tradițional. 

 Vei identifica potențialii clienți și informații relevante pentru segmentarea pieței. 

 Vei vinde dispozitivele IQOS și vei fi implicat proactiv în generarea de noi oportunități de vânzare. 

 Vei urmări menținerea ratei de conversie pe termen lung în cadrul portofoliului propriu de 

consumatori și vei dezvolta relațiile cu aceștia pentru atingerea obiectivelor comune și 

satisfacerea cererii de achiziție imediată. 

 Vei asculta activ consumatorii și vei scoate în evidență beneficiile produsului în funcție de nevoile 

și interesele lor subliniind poziționarea Premium a mărcii printr-o comunicare excepțională a 

avantajelor produselor și inovației care stă la baza lor, oferindu-le plăcerea unei noi experiențe. 

 Îți vei folosi aptitudinile de bun comunicator pentru a depăși barierele conversaționale cu cei din 

fața ta. 

 Vei propune și gestiona implementarea programelor de loialitate. 

Beneficii: 

 Contract de muncă și salariu fix + bonusuri în funcție de performanțe. 

 Mașină pentru deplasările în interes de serviciu. 

 Acces constant la cursuri de dezvoltare profesională și programe de pregătire. 

 Posibilitatea dezvoltării unei cariere de succes într-o companie multinațională de prestigiu. 

 Telefon mobil. 

 Tabletă. 



Descrierea companiei 

Cu o experiență de peste 14 ani, Fieldstar este intersecția pentru ceea ce înseamnă retail, 

FMCG, brand experience, consumer engagement. Mecanismele de abordare sunt într-o dinamică 

zilnică, aşadar fiecare dintre noi este constant informat despre cele mai noi tendinţe din 

marketing şi managementul unui produs/serviciu. Portofoliul nostru depăşeste 40 de clienţi pentru 

care promovăm peste 100 de branduri internaţionale şi te asigurăm că experiența cumulată în 

cadrul Fieldstar te va ajuta să te dezvolți spre o carieră de succes în vânzări. Activăm în locaţii 

premium şi participăm la cele mai exclusiviste evenimente, iar tu vei avea accesul garantat! Jobul 

ideal există chiar aici! Fieldstar va fi compania în care abilitățile tale de comunicare şi 

persuasiune sunt modelate spre succes. 
 

 

Contabil Junior (entry level) 

AZETS 

5 posturi 

APLICĂ 

CRITERII DE SELECȚIE  

 Cunostințe de limba engleză 

 Oraș de lucru 
  

o Sibiu 

 și  

alte 2 

 Nivel carieră 
  

o Entry-Level (< 2 ani) 
 și  

o Mid-Level (2-5 ani) 

 Nivel studii 
  

o Student 
 și  

o Absolvent 

 Tip job 
  

https://www.ejobs.ro/company/azets/238433
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o Full time 

 Departament 
  

o Financiar / Contabilitate 

 Industrie 
  

o Prestari servicii 

 și  

alte 2 

 Limbi străine 
  

o engleză 

 Salariu net 

 nespecificat 

Candidatul ideal 

MAIN REQUIREMENTS: 

Ability to follow the core values in Azets: Personal, Accurate, Responsible, One step ahead. 

 

The following skills are required: 

- Strong analytical skills 

- University graduate (Accounting, Economic Studies or related) 

- Good computer skills 

- Good English skills, oral and written 

- any Accounting experience is a plus; 

Descrierea jobului 

Job description: 

You will work with validation of information captured by the scanning centers in the Nordic 

countries, and other related daily operations within accounts payable and general ledger. 

The following personal characteristics are preferred: 

- Motivation and energy 

- Team spirit 

- Willingness and humbleness in the learning process 

- Ability to meet deadlines and deliver quality 

- Ability to work in an international environment 

 

NOTE: Students in the final year of study may apply, however they will be eligible for being hired 

https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/full-time
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/financiar-contabilitate
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/prestari-servicii
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/engleza


after the graduation exam. 

 

Resumes will be sent at recrutare@azets.com or through this ad. 

Please note that it is an entry-level position. 

Descrierea companiei 

Company description 

Are you interested in shaping the future in a new and ambitious company? Learn more about us 

and join our team! 

 

Azets is a technology-driven knowledge company with Nordic roots. We provide flexible financial 

and administrative services to a wide range of businesses. Backed by data, technology and 

insights, we add more value to Azets’ customers. 

 

Our history 

Azets is a new company – but with a great history. The company opened its first office in 

Romania in, with a small but daring team of 3 people. Now we are over 800 dedicated employees 

in Romania, part of the bigger success story that Azets stands for: employees who serve more 

thanbusinesses within a wide range of industries. Azets is present in Norway, Sweden, Finland, 

Denmark, Romania and is part of CogitalGroup – an international business services group. 

 

At Azets, we combine industry-specific insight and local skills with cutting-edge technology and 

customized solutions. Turning data into valuable insight, we enable our customers to work 

smarter and make better and more profitable decisions. 

 

Azets Romania. 6 offices, 4 cities, one decade of success! 

 

We are present from 2008 in Romania and we know we couldn’t do it without the support of our 

employees in Sibiu, Alba-Iulia, Timisoara and Brasov. Azets Romania’s headquarter office is 

located in Sibiu, at Centru de Afaceri. 

 

We also have offices in: 

 

Alba-Iulia –71, Regele Ferdinand I Blvd. 



 

Alba-Iulia –78, Regele Ferdinand I Blvd. 

 

Alba-Iulia –1, Piata Iuliu Maniu 

 

Timisoara – United Business Center, Piata Consiliul Europei St., nr. 2E, floor 13 

 

Brasov – Coresi Business Park, 5 Turnului St. 

 

Success for our people. Success for our clients. Success for our business. These are the core 

values that have made our journey a remarkable one! 

 

We want you to have initiative and trust your own strengths. We appreciate the responsible 

people, committed to their goal, eager to constantly improve their performance. Are you the one 

we are looking for? Join Azets, a modern and flexible place to work, and help us deliver quality 

services to our customers. 

 

Find more about us on: 

Facebook: https://www.facebook.com/azetsromania 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/azets-romania 

Website: www.azets.ro 
 

 

Casier pariuri sportive - toate 

orasele 

SC SUPERBET BETTING & GAMING SA 

25 posturi 

APLICĂ 

 Oraș de lucru 
  

orice oras 

 Nivel carieră 

https://www.ejobs.ro/company/sc-superbet-betting--gaming-sa/263376
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1249275
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1249275


  

o Fara experienta 
 și  

o Entry-Level (< 2 ani) 

 Nivel studii 
  

o Necalificat 
 și  

alte 3 

 Tip job 
  

o Full time 

 Departament 
  

o Crewing / Casino / Entertainment 
 și  

alte 2 

 Industrie 
  

o Alimentara 
 și  

alte 4 

 Salariu net 

 nespecificat 

Candidatul ideal 

CERINTE: 

- persoană serioasa, organizata 

- studii medii finalizate 

- bune abilitati de comunicare si atitudine orientata spre client 

- bune abilitati de lucru cu documentele si numerarul 

- cunostinte medii operare pc 

Descrierea jobului 

RESPONSABILITĂȚI 

- Informează clienții în legătură cu promoțiile și regulile jocurilor aflate în desfășurare 

- Incasează banii pentru vânzarea serviciilor și produselor specifice 

- Acceptă și validează biletele de pariere 

- Întocmește zilnic documentele contabile primare 

https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/no-experience
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/entry-level
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/nivel-studii-necalificat
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/full-time
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/crewing-casino-entertainment
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/alimentara


- Creează un mediu plăcut pentru clienti 

 

BENEFICII: 

- Salariu MOTIVANT 

- BONUSURI 

- Tichete de masa 

- Asigurare medicala 

- Cursuri GRATUITE de specializare 

- Oportunități de PROMOVARE 

- Loc de muncă stabil, aproape de casă 

- Colegi tineri și ambițioși 

- Program de lucru FLEXIBIL 

Descrierea companiei 

Fondat in 2008, Grupul Superbet operează in 2019 o rețea de peste 1.200 de agenții și are 

peste 3.500 de angajați. 

Este cel mai mare plătitor de taxe și impozite din industria de profil și unul din cei mai mari 

contribuabili la bugetul national, cu aproape 57 de milioane de euro plătite în 2018. 

Superbet are printre acționari gigantul american, Blackstone, companie listată pe Bursa din New 

York (NYSE), cu active în administrare de peste 512 miliarde de dolari. 
 

 

National Sales Representative 

Adecco Resurse Umane Sibiu 

1 post 

APLICĂ 

CRITERII DE SELECȚIE  

 Peste 5 ani experiență în Vanzari 

 Oraș de lucru 
  

o Brasov 

 și  

alte 3 

https://www.ejobs.ro/company/adecco-resurse-umane-sibiu/32892
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1248065
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1248065
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/brasov


 Nivel carieră 
  

o Senior-Level (> 5 ani) 

 și  

o Mid-Level (2-5 ani) 

 Nivel studii 
  

o Calificat 
 și  

o Absolvent 

 Tip job 
  

o Full time 

 Departament 
  

o Vanzari 

 Industrie 
  

o IT / Telecom 

 Limbi străine 
  

o engleză 

 și  

o germană 

 Salariu net 

 unspecified 

Candidatul ideal 

 At least 5 years' sales experience in electrical field or sensors; 

 Excellent communication skills, team spirit, Independence, flexibility; 

 English knowledge at conversational level; German is considered a plus; 

 Result-oriented personality; 

 Open to travel; 

 Driving license B category. 

Descrierea jobului 

 Maintaining and consolidating long term relationships with company’s customers; 

 Identifying new business opportunities; 

 Creating and developing solid relationships with new customers, by offering technical consultancy 

and finding the best solution to their requirements; 

 Analyses, reports and sales budgets responsibility. 

https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/senior-level
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/mid-level
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/nivel-studii-calificat
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/nivel-studii-absolvent
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/full-time
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/vanzari
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/it---telecom
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/engleza
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/germana


Descrierea companiei 

Credem in tine! 

Construirea unei cariere durabile este un proces continuu in care ai nevoie de motivatie, un plan 

de actiune, flexibilitate si disciplina. Succesul inseamna cunoasterea calitatilor personale si 

increderea in acestea. Descopera Adecco si vino sa desenam calea in cariera impreuna. 

Cine este Adecco? 

Adecco Romania este parte a The Adecco Group, lider local si mondial in furnizarea de servicii 

de resurse umane. Cu peste 33.000 de angajati full time si aproximativ 5.100 de sucursale, 

Adecco este prezent in peste 60 de tari si teritorii. În Romania, compania gestionează peste 

8.000 de persoane plasate, are o baza de date cu peste 500.000 de candidaţi şi deserveste zilnic 

peste 600 de clienţi, toate acestea prin intermediul colegilor din cele 15 sucursale raspandite in 

intreaga tara. 

Misiunea noastra este sa oferim oamenilor oportunități de angajare în orice etapă a carierei 

profesionale, iar companiilor, talentele de care au nevoie. Consultantii nostri sunt entuziasti si 

pasionati, sunt profesionisti specializati in domenii si industrii multiple, au experienta si 

capacitatea de a-ti intelege dorintele si planurile de cariera si de a gasi job-ul potrivit pentru tine. 

Noi si voi, suntem Adecco. 

Daca nu ai gasit un rol potrivit experientei tale, dar vrei sa fii la curent cu job-urile din piata, 

viziteaza website-ul www.adecco.ro, sectiunea RESURSE, unde iti poti inregistra CV-ul în baza 

de date Adecco. Ai vrea ca totul sa fie mai rapid si mai simplu de atat? Atunci descărca aplicația 

Adecco Jobs valabilă în AppStore și GooglePlay si fii la curent cu noile job-uri. Toate datele și 

CV-urile sunt tratate cu confidențialitate si vor fi luate în considerare în proiectele ce corespund 

experienței tale profesionale. 

Adecco se angajeaza sa va protejeze si sa va respecte dreptul la intimitate si la protectia datelor 

dvs. cu caracter personal. Detalii despre prelucrarea datelor dvs. de catre Adecco puteti gasi pe 

www.adecco.ro. 

 

 

City Manager Alba Iulia 

TBI Credit 

https://www.ejobs.ro/company/tbi-credit/227711


1 post 

APLICĂ 

 Oraș de lucru 
  

o Alba Iulia 

 Nivel carieră 
  

o Mid-Level (2-5 ani) 

 Nivel studii 
  

o Absolvent 
 și  

o Student 

 Tip job 
  

o Full time 

 Departament 
  

o Banci 
 și  

alte 3 

 Industrie 
  

o Banci / Servicii financiare 

 Limbi străine 
  

o engleză 

 Permis conducere 

 B 

 Salariu net 
 nespecificat 

Candidatul ideal 

Pentru Romania, suntem in cautarea TA sa te alaturi echipei pentru functia de City Manager. 

 

Cerintele postului 

 Studii superioare finalizate sau in curs 

 Experiență în vânzări și/sau în vânzarea de produse financiar-bancare (reprezinta un avantaj) 

 Cunoștințe operare PC (MS Office, Windows) 

 Atenție la detalii 

 Abilități foarte bune de comunicare si relaționare 

https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1250729
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1250729
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/alba-iulia
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https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/nivel-studii-absolvent
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 Rezolvarea creativă a potentialelor probleme ce pot apărea 

 Gândire strategica pe termen scurt si lung 

 Flexibilitate și adaptabilitate 

 Nivel de implicare, seriozitate și responsabilitate ridicat 

 Dorință și abilitatea de a învață rapid și a se perfecționa în domeniul financiar bancar 

Descrierea jobului 

Responsabilitati 

 Crearea si mentinerea relatiilor comerciale cu locatiile partenere aflate in portofoliul TBI Credit 

 Prospecteaza piata si identifica potentialii comercianti 

 Conversia potențialilor clienți/vizitatori ai magazinelor partenere în clienți TBI Credit 

 Stabileste intalniri in vederea inceperii de noi parteneriate 

 Urmarirea si respectarea fluxurilor interne ale Companiei 

 Dezvolta si intretine un portofoliu de comercianti 

 Indeplinirea obiectivelor lunare si anuale 

 Propunerea de solutii si recomandari pentru consolidarea vanzarilor 

 Monitorizeaza in permanenta piata si competitia pentru a se asigura ca oferta TBI este adaptata 

ei 

 Se implica in negocierea si semnarea de parteneriate noi pe orasul alocat 

In echipa noastra veti gasi oportunitati de a continua cariera intr-un mediu de munca dinamic si 

provocator in care competenta, calitatea, pasiunea si creativitatea joaca un rol important. 

De asemenea, iti vei putea dezvolta in continuare abilitatile profesionale si ai o sansa reala de a 

investi in viitorul tau prin participarea la diverse proiecte si oportunitati de dezvoltare diferite. 

Descrierea companiei 

Suntem prezenti in Romania din 2002, atunci cand compania olandeza TBIF Financial Services 

(TBIF), compania-mama a TBI Bank, fosta filiala a Kardan Group, a infiintat TBI Leasing la 

Bucuresti. 

 

Pasul urmator a fost extinderea operatiunilor noastre financiare in tara: am infiintat alte doua 

companii - TBI Credit si TBI Fleet. Astfel ne-am format ca jucator puternic si ambitios pe piata 

locala a sectorului financiar, oferind intr-un singur loc produse si servicii simple si convenabile in 

domeniile creditelor de consum si credite pentru companii. 

 



In 2011, TBIF a achizitionat filiala bulgara a Nova Ljubljanska Banka (Slovenia), a creat TBI Bank 

si, in acest fel, am intrat in sectorul bancar. In 2012, am inceput operatiunile bancare in Romania 

si am deschis o sucursala TBI Bank la Bucuresti. 

 

In 2016, TBIF a fost achizitionata de 4finance Holding – cel mai mare grup european de credite 

de consum accesibile online si pe dispozitive mobile. 

 

In prezent, sucursala TBI Bank din Romania, TBI Leasing si TBI Credit impreuna furnizeaza 

acces la solutii financiare inovatoare, digitale, integrate, creditarea fiind baza activitatii noaste 

comerciale. Obiectivul nostru este sa devenim o banca digitala de noua generatie. Clientii sunt in 

centrul tuturor actiunilor noastre, iar noi suntem in permanenta schimbare in functie de 

comportamentul lor si de piata financiara. Cream o comunitate de experti talentati si foarte 

experimentati, gata sa isi ofere serviciile clientilor din toata Europa. 

 

 

Relationship Manager Individuals 

pt Clienti Persoane Fizice 

UniCredit Bank S.A. 

1 post 

APLICĂ 

https://www.ejobs.ro/company/unicredit-bank-sa/58607
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1246311
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1246311


 



Area Sales Manager - companie de 

top 

PEOPLE HUNTERS 

1 post 

APLICĂ 

 Oraș de lucru 
  

o Alba Iulia 

 și  

alte 4 

 Nivel carieră 
  

o Mid-Level (2-5 ani) 
 și  

o Senior-Level (> 5 ani) 

 Nivel studii 
  

o Absolvent 

 și  

alte 2 

 Tip job 
  

o Full time 

 Departament 
  

o Vanzari 

 Limbi străine 
  

o engleză 

 Permis conducere 

 B 

 Salariu net 
 unspecified 

Candidatul ideal 

Pentru unul dintre clientii nostri, companie lider pe segmentul de piata in care activeaza, 

recrutam Area Sales Manager - TT&IKA pentru judetele Alba Iulia, Cluj, Sibiu. 

 

https://www.ejobs.ro/company/people-hunters/204391
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1249951
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1249951
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/alba-iulia
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/mid-level
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/senior-level
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/nivel-studii-absolvent
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/full-time
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/vanzari
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/engleza


Responsabilitati 

 

Pastrarea si mentinerea, dezvoltarea relatiilor comerciale cu clientii alocati in vederea realizarii 

obiectivelor de vanzare stabilite; 

Atingerea obiectivelor de vanzare, negociere, plasare (inclusive rute de vizitare agreate) cu 

clientii TT si IKA de top alocati; 

Implementarea planurilor promotionale pentru clientii alocati; 

Planificarea, administrarea activitatilor de vanzari cu clientii TT si IKA alocati, analizarea lor, 

propunand catre managerul direct activitati specifice pentru indeplinirea/depasirea obiectivelor 

stabilite; 

Implementarea proiectelor dezvoltate pentru clientii alocati si identificarea oportunitatilor de 

vanzare si de crestere a vanzarilor; 

Intocmirea rapoartelor periodice; 

Analiza competitiei si cunoasterea promotiilor competitorilor; 

 

Profilul ideal 

 

Experienta in vanzari pe o pozitie similara; 

Pasiune pentru vanzari, perseverenta, persuasiune; 

Abilitati de vanzare si negociere; 

Permis de conducere; 

 

Beneficii 

 

Nivel salarial corelat cu nivelul de experienta detinut, precum si un pachet de beneficii; 

Oportunitatea unei cariere pe termen lung intr-o companie multinationala de succes. 

 

Multumim pentru interes! 

Descrierea companiei 

People Hunters is a unique recruitment, executive search, consultancy and outplacement 

company offering ultimate staffing and people management solutions to international and 

multinational companies. We provide strategical and practical high quality human resources and 

management consultancy services across a large range of industries all over the world. 



We think in terms of solutions and bring the wind of change in your business, career and life. 

Some might see you as a simple employee or just a number in the usual human resources 

reports. We see people in their complexity. 

If you hate your job or your boss, you want a promotion, a new job, different and challenging tasks, a 

better salary, an improved life…then we know that it`s the time for a positive change in your career and in 

your life. 

And we`re so fast! We hunt talents for lunch! 

Interested in a new career opportunity? Send us your CV! 
 

 

Vanzator/Casier + Manager 

Magazin pentru Sibiu 

Hustle Company S.R.L. 

6 posturi 

APLICĂ 

 Oraș de lucru 
  

o Alba Iulia 
 și  

alte 4 

 Nivel carieră 
  

o Entry-Level (< 2 ani) 

 și  

o Mid-Level (2-5 ani) 

 Nivel studii 
  

o Calificat 

 și  

o Absolvent 

 Tip job 
  

o Full time 

 Departament 
  

o Vanzari 

https://www.ejobs.ro/company/hustle-company-srl/263019
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1241256
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1241256
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/alba-iulia
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/entry-level
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/mid-level
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/nivel-studii-calificat
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/nivel-studii-absolvent
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/full-time
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/vanzari


 Industrie 
  

o Comert / Retail 

 Salariu net 
 500 - 1000 EURO / luna 

Candidatul ideal 

Asiguram cazare in Sibiu + decontam transport in plus fata de salariu 

Descrierea jobului 

Asiguram cazare in Sibiu + decontam transport fata de salariu 

Descrierea companiei 

Compania noastra este in continua dezvoltare avand momentan 23 magazine in centre 

comerciale din tara 

 

 

ACCOUNT MANAGER -

administrare portofolii de clienti 

Business 

NETROM COMUNICATII SRL 

4 posturi 

APLICĂ 

 Oraș de lucru 
  

o Alba Iulia 
 și  

alte 4 

 Nivel carieră 
  

o Mid-Level (2-5 ani) 

 Nivel studii 
  

o Absolvent 

https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/comert---retail
https://www.ejobs.ro/company/netrom-comunicatii-srl/88716
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1242777
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1242777
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/alba-iulia
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/mid-level
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/nivel-studii-absolvent


 Tip job 
  

o Full time 

 Departament 
  

o Vanzari 
 și  

alte 4 

 Industrie 
  

o IT / Telecom 

 și  

o Prestari servicii 

 Limbi străine 
  

o engleză 

 Permis conducere 

 B 

 Salariu net 
 nespecificat 

Candidatul ideal 

Salut! 

 

Esti pregatit pentru o experienta profesionala pe termen lung? 

 

In cazul in care acum iti lipseste timpul necesar sa citesti cu atentie toate informatiile de mai jos, 

noteaza-ti detaliile despre acest job, astfel incat, mai tarziu, sa poti identifica postarea facil si sa 

afli mai multe detalii despre cum aceasta experienta alaturi de NETROM COMUNICATII, iti pot 

aduce satisfactia profesionala si financiara pe care ti le doresti. 

 

Daca freamata in tine dorinta de a negocia si simti ca te pricepi la asta, daca te caracterizeaza 

persuasiunea, entuziasmul, optimisul, etica profesionala, daca debordezi de energie pozitiva si 

crezi ca ti-ar place sa contribui alaturi de restul echipei la identificarea si promovarea unor solutii 

IT&C potrivite pentru cresterea afacerii clientilor cu care negociezi, inseamna ca te poti uita cu 

seriozitate la propunerea de angajare din acest anunt. 

 

Noi, NETROM COMUNICATII, suntem un partener important al TELEKOM ROMANIA in 

administrarea de portofolii de clienti Business, iar in prezent ne dezvoltam echipa in mai multe 

https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/full-time
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/vanzari
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/it---telecom
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/prestari-servicii
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/engleza


judete ale tarii, motiv pentru care avem mai multe pozitii noi deschise de: 

 

ACCOUNT MANAGER – (administrare de portofolii de clienti Business) 

 

Daca esti interesat de aceasta oportunitate, aplica aici sau transmite-ne CV-ul tau, impreuna cu o 

scurta detaliere a interesului tau (in corpul email-ului) la adresa: office@netromholding.ro 

Descrierea jobului 

In ce va consta activitatea ta? 

 

- vei administra portofolii de clienti existenti si vei identifica potentiali clienti din mediul de afaceri 

si institutional (B2B) si informatiile relevante despre acestia in vederea initierii procesului de 

vanzare, iar ulterior vei promova solutii IT si de telecomunicatii din portofoliile TELEKOM 

ROMANIA si NETROM COMUNICATII cu obiectivul de a creste portofoliul de clienti prin atragerea 

companiilor mari/institutiilor care utilizeaza servicii de la alti furnizori din industrie; 

- vei negocia si vei finaliza procesul de vanzare prin contractare, conform termenilor agreati cu 

clientii, respectand procedurile existente; 

- vei avea responsabilitati de dezvoltare a clientilor / vei consolida relatiile cu clientii abordati prin 

castigarea increderii acestora; 

- vom elabora impreuna solutii in baza unui proces complet de analiza a nevoilor; 

- vom studia impreuna in mod continuu activitatea competitiei; 

 

Care sunt asteptarile fata de tine? 

 

-sa te caracterizeze responsabilitatea, etica profesionala, implicarea si proactivitatea, initiativa si 

orientarea catre identificarea de solutii; 

-sa contribui si tu la atmosfera de la locul de munca, iar din aceasta cauza, este perfect daca esti 

o fire vesela, optimista si lucrezi confortabil in echipa cu alti colegi; 

 

Ce detalii din profilul tau sunt relevante? 

 

- Experienta pe o pozitie de vanzari B2B cel putin 1 an; 

- Disponibilitate pentru un post cu activitate preponderenta de teren - 80 % activitate pe teren – 

implicit avem nevoie si de Permis de conducere Categoria B; 



- Capacitatea de organizare autonoma a activitatii si identificarea facila a potentialilor clienti; 

- Orientare spre indeplinirea obiectivelor; respectarea termenelor limita; 

- Capacitate de adaptare si asimilare rapida de informatii noi; 

- Abilitati excelente de negociere si planificare; 

- Comunicare excelenta scrisa si orala si competente de operare PC; 

 

Ce iti oferim: 

 

- venituri MOTIVANTE suplimentate de bonificatii corelate cu performantele si evolutia 

profesionala; 

- autoturism de serviciu 27/7, logistica IT si de telecomunicatii, etc; 

- conditii de munca moderne si un cadru profesional prietenos; 

- posibilitatea dezvoltarii profesionale continue prin training, mentoring si coaching; 

Descrierea companiei 

NETROM COMUNICATII SRL 

Sediul central: CLUJ-NAPOCA, str. TAIETURA TURCULUI 47, imobil A1 

 

www.netromcomunicatii.ro 

 

Telefon contact: 0760786000 

Email: office@netromholding.ro 
 

 

Senior Accountant 

LA LORRAINE SRL 

1 post APLICĂ 

CRITERII DE SELECȚIE  

 Peste 4 ani experiență în muncă 

 Oraș de lucru 
  

o Cluj-Napoca 
 și  

https://www.ejobs.ro/company/la-lorraine-srl/180841
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1246669
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1246669
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/cluj-napoca


alte 4 

 Nivel carieră 
  

o Mid-Level (2-5 ani) 

 și  

o Manager / Executiv 

 Nivel studii 
  

o Absolvent 

 Tip job 
  

o Full time 

 Departament 
  

o Financiar / Contabilitate 

 Industrie 
  

o Administratie / Sector Public 
 și  

alte 3 

 Limbi străine 
  

o engleză 

 Salariu net 
 nespecificat 

Candidatul ideal 

Economic background: 

 

• University degree in Economics / Accounting or related field; 

• 4-5 years experience in accounting, as chief accountant or senior accountant; 

• Previous experience in production represents an advantage; 

• Good knowledge of the Romanian accounting principles and legislation; 

• Experience in financial statements production (Balance Sheet, P&L, Cash flow and other 

financial reports); 

• Very good knowledge of Microsoft Office, especially Excel (formulas, functions, pivot tables 

charts). 

• Great sense of accuracy, eye for details without loosing sight of the broader picture; 

• Effective decision-maker who stands by the decisions made; 

• Can work in close relationship with other functions in the company such as sales, production, 

https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/mid-level
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/manager-executive
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/nivel-studii-absolvent
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/full-time
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/financiar-contabilitate
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/administratie---sector-public
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/engleza


logistics, HR, etc. 

• Good & fluent English language skills (written and spoken) 

• Reports to Financial Manager 

Descrierea jobului 

Key responsabilities: 

 

• Ensures maintenance of general accounting, cost accounting, payroll, payables and receivables 

and compliance with internal procedures and external finance rules and regulations; 

• Developing and maintaining procedure and internal reports to effectively communicate key 

financial information to non-financial members and executive management; 

• Performing end-of-month closing and reportings (trial balance, P&L, Balance Sheet, Cash-flow, 

etc) 

• Preparing short/long time budgets and monthly analyzing results against budget; 

• Provides financial analysis, interpretation of variance from budgets and standards and advice to 

management; 

• Prepares independently ad hoc financial estimates, budgets, analysis and ensures that they are 

commented and presented according to the instructions received from financial management; 

• Proposes improvements to systems, methods of work and analysis methods and contributes to 

ensuring they are continuously adapted to the business requirements, in collaboration with the 

Finance Management and various operational teams; 

• Supports internal and external audit missions with information as required; 

• Understands intercompany transfer pricing concepts and mechanisms; 

• Is familiar with cost price calculations, cost analysis and pricing models; 

• Assumes responsibility in managing ad hoc projects from a financial perspective. 

• Understanding of Romanian tax regulation; 

• Job opportunity based at La Lorraine plant in Campia Turzii, jud. Cluj 

 

Offer 

 

We offer a challenging function with broad responsibilities in a rapidly growing and dynamic 

international company that has great opportunities for growth. 

 

Our values are: 



 

Passion for our products, determination to create a product of superior quality, consistency in 

quality, continuous innovation as a means to become better, more competitive. 

 

Yours match ours? You are welcome in our team! 

Descrierea companiei 

Numarul 1 din industria de panificatie Belgia, impreuna cu liderul de piata in distributia produselor 

alimentare cu temperatura controlata din Romania compania Macromex - si-au reunit 

competentele si experienta in nou infiintata companie LA LORRAINE ROMANIA. 

Aceasta companie beneficiaza de o investitie de 15 mil. euro, de cea mai recenta tehnologie care 

asigura o productivitate ridicata si este specializata in productia de brutarie si panificatie 

congelata, avand ca principal obiectiv furnizarea unei game largi si unice de produse de 

panificatie la o calitate superioara pentru ca satisfacerea clientilor sa fie garantata. 

 

 

Asistent Vanzari 

DEICHMANN COMERCIALIZARE INCALTAMINTE S.R.L. 

20 posturi 

APLICĂ 

 Oraș de lucru 
  

o Ploiesti 
 și  

alte 10 

 Nivel carieră 
  

o Entry-Level (< 2 ani) 

 și  

o Mid-Level (2-5 ani) 

 Nivel studii 
  

o Student 
 și  

alte 2 

https://www.ejobs.ro/company/deichmann-comercializare-incaltaminte-srl/252070
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1248395
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1248395
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/ploiesti
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/entry-level
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/mid-level
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/nivel-studii-student


 Tip job 
  

o Full time 

 și  

o Part time 

 Departament 
  

o Altele 
 și  

o Vanzari 

 Industrie 
  

o Comert / Retail 

 Salariu net 

 nespecificat 

Candidatul ideal 

Job-ul care iti da motive sa ramai! 

Fiecare are motivele sale pentru care aplica la un job, dar motivele pentru care ramanem si ne 

place sunt date si de echipa, sef si organizatie. 

La Deichmann spunem ca vii pentru un job, dar noi toti am ramas pentru o noua familie. 

 

Aplica si tu la Deichmann pentru job-ul de Asistent Vanzari si ramai pentru: 

• stabilitatea si grija pe care ti-o vom purta 

• pentru ca zi de zi dezvolti ceva la tine 

• usurinta cu care iti vezi rezultatele muncii tale 

• a invata cum sa fii total independent 

• a fi apreciat pentru cine esti si felicitat pentru ce vei realiza 

 

La Deichmann vii pentru un job, ramai pentru ca inveti Retail! 

 

Echipa Deichmann din Alba Iulia, Bistrita, Iasi, Medgidia, Piatra Neamt, Ploiesti, Reghin, Slatina, 

Suceava, Targu Mures si Tecuci cauta un nou membru! 

 

Asistent/a vanzari 

…………………………………………………………………………………………………........ 

Cerinte: 

Pentru a-ti fi mai usor inca de la inceput sa iti faci job-ul, o sa ai nevoie de: 

https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/full-time
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/part-time
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/altele
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/vanzari
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/comert---retail


• Dorinta de a lucra si a te integra in echipa 

• Orientare catre clienti si nevoile lor 

• Asumarea responsabilitatii, implicare si seriozitate 

• Capacitatea de a face fata momentelor tensionate cu clientii in perioadele aglomerate 

• Proactivitate 

 

Descrierea jobului: 

• consilierea clientilor 

• receptia marfii si amplasarea acesteia pe sala de vanzare in functie de specificul organizatiei si 

layout-uri 

• incasarea si vanzarea la casa 

• ordinea, intretinerea, curatenia magazinului 

 

Ce oferim: 

• beneficii in bani, bonusuri si bugete de echipa 

• contract de munca cu norma intreaga si program de lucru diferit/pe ture 

• perechi de pantofi cadou, recunoastere materiala a performantei prin vouchere cadou si 

bonusuri 

• un loc de munca sigur intr-o companie internationala de succes 

 

Si mai oferim: 

• sustinere reciproca pentru a ne dezvolta si a ne educa, pentru a fi, in primul rand, oameni mai 

buni 

• garantia ca promisiunile catre tine vor fi mereu indeplinite 

• procese si proceduri clare pentru a-ti fi usor sa faci tot ce ai de facut 

• o echipa si un manager, care te va ghida si va fi acolo pentru a te ajuta si a face ziua mai 

ușoara si mai frumoasa 

…………………………………………………………………………………………. 

 

DEICHMANN este prezenta cu aproape 4.053 magazine in peste 25 tari europene si Statele 

Unite, fiind cel mai mare comerciant de incaltaminte din Europa. In Romania, familia 

DEICHMANN a ajuns in prezent la peste 96 de magazine si 725 de membri, angajati. 

APLICĂ 

 

https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1248395
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1248395


 

Consultant vânzări- magazin 

Nobila Casa 

MENDOLA PRO SRL 

3 posturi 

APLICĂ 

 Oraș de lucru 
  

o Sibiu 
 și  

alte 3 

 Nivel carieră 
  

o Mid-Level (2-5 ani) 
 și  

o Senior-Level (> 5 ani) 

 Nivel studii 
  

o Calificat 
 și  

alte 3 

 Tip job 
  

o Full time 

 și  

o Part time 

 Departament 
  

o Vanzari 
 și  

alte 3 

 Industrie 
  

o Comert / Retail 

 Salariu net 
 400 - 500 EURO / luna 

https://www.ejobs.ro/company/mendola-pro-srl/172105
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1245426
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1245426
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/sibiu
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/mid-level
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/senior-level
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/nivel-studii-calificat
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/full-time
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/part-time
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/vanzari
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/comert---retail


Candidatul ideal 

Nobila Casa companie aflată pe piața românească de 20 de ani se pregătește de deschiderea 

unui nou magazin in Sibiu, in noul Promenada Mall. 

 

Pentru a ne completa echipa, suntem în căutare de persoane implicate pentru pozițiile de: 

- Consultanți de Vânzări și Croitor sau Croitoreasă 

Te căutăm pe Tine, dacă crezi în căldură, care înseamnă grijă purtată cuiva drag. Mai mult de 

atât, dacă te atrage domeniul decorațiunilor și amenajărilor interioare, îți place să porți 

conversații și să ajuți, atunci poți fi un om de bază al echipei. 

 

Echipa contează foarte mult pentru noi, credem că reușitele noastre se datorează oamenilor, 

celor care zi de zi ajută clienții Nobila Casa să se întoarcă acasă cu ceva ”Util pentru casă, 

perfect pentru cadou!” 

Așadar, căutăm: 

- Pasiune pentru frumos, plăcerea de a lucra îtr-un mediu plăcut 

- Simț estetic 

- Minim studii medii 

...și ne mai bucurăm, dacă deții ceva experiență în activitate de consiliere, consultanță clienți 

Descrierea jobului 

Cum arată o zi obișnuită la Nobila Casa? 

 

- Pregătim magazinul înainte de deschidere, să arate impecabil, cu aranjamente cochete și vitrine 

în ton cu sezoanele anului 

- Ne asigurăm că spațiile de expunere marfă sunt pline si respectă concepția de mercantizare. 

Toate acestea se fac zilnic, exact cum facem și acasă în propriul nostru cămin. Ne asigurăm că 

totul este la locul potrivit. 

 

-În timpul zilei: consiliem clienții și le oferim ajutor cu privire la alegerea celor mai potrivite articole, 

fie că este vorba despre cadouri, fie că este vorba despre produse pentru propria casă. 

 

Ce ți-am pregătit, ca să te simți și motivată pentru munca Ta? 

 

Îți oferim in primul rând apreciere. 



Sistemul nostru de bonusare a fost creat astfel încât să te ajute și să te simți motivată să crești 

pentru rezultate și mai bune. 

 

Nu îți oferim un loc de muncă de rutină și nici unul plictisitor. 

Venim cu multe provocări, în schimb intri într-o o echipă deschisă și ajutătoare. În mod constant 

primești suport din partea unui management focusat pe nevoile voastre. 

 

Îți oferim de asemenea: 

- tichete de masă 

- discount de angajat 25% la cumpărături Nobila Casa 

- salariu competitiv 

- bonusuri de performanță 

Descrierea companiei 

Nobila Casa este un lanț de magazine, de decorațiuni interioare din domeniul HOME & 

DECO. Aceasta a luat naștere în anul 1999 la Cluj-Napoca, fiind o afacere de familie care face 

parte din grupul de firme Mendola Group. 

Nobila Casa este preocupată să accentueze căldura căminului și a stilului personal, să îți aducă 

starea de bine la cele mai înalte standarde prin paleta largă de produse contemporane pe care ți 

le oferă, atât cromatic, textural cât și sentimental. Ne deosebim prin serviciile oferite, prin 

actualitatea produselor comercializate dar mai ales prin originalitatea deschiderii către nou. 

Rețeta succesului conține câteva ingrediente de nelipsit: o gamă bogată de sortimentație, 

urmărind trendurile din toată lumea, pasiune pentru a face accesibile toate articolele care 

înfrumusețează o casă, care adaugă personalitate, stil și ținută de lux, chiar și din bugete 

modeste și perseverență pentru a mulțumi cei mai exigenți cumpărători și pentru a consolida 

relația aceasta prin servicii de înaltă calitate și profesionalism. 

În 2019, lanțul magazinelor numără 18 locații în 16 orașe: Alba-Iulia, Arad, Baia Mare, Bistrița, 

Brașov, Cluj-Napoca, Deva, Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiuesc, Oradea, Satu Mare, Sfântu 

Gheorghe, Sibiu, Târgu Mureș, Timișoara și Zalău. Brandul Nobila Casa face parte din divizia 

Mendola Pro a Mendola Group, înființat în 1991. 

APLICĂ 
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