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Partener Clienti Retail - Alba / 

Sebes 

BANCA COMERCIALA ROMANA 

1 post 

APLICĂ 

 Oraș de lucru 
  

o Alba Iulia 

 și  

o Sebes 

 Nivel carieră 
  

o Entry-Level (< 2 ani) 

 Nivel studii 
  

o Absolvent 

 Tip job 
  

o Full time 

 Departament 
  

o Banci 

 Industrie 
  

o Banci / Servicii financiare 

 Limbi străine 
  

o engleză 

 Salariu net 
 nespecificat 

Candidatul ideal 

Ce te recomanda: 

 Experienta relevanta: minim 1 an in institutii financiar/bancare/vanzari/relatii cu clientii/call center; 

 Abilitati de comunicare si negociere 

 Tehnici si abilitati de vanzare a produselor bancare reprezinta un avantaj 

https://www.ejobs.ro/company/banca-comerciala-romana/216607
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1250882
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1250882
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/alba-iulia
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/sebes
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/entry-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/banci
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/banci---servicii-financiare
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/engleza


 Studii superioare: finalizate sau in curs de finalizare SAU studii medii : economice ; alta 

specialitate si cursuri de specializare in domeniul bancar/ traininguri de specialitate in cazul 

candidatilor cu experienta in domeniul bancar. 

Descrierea jobului 

Esti o persoana energica si deschisa la noi oportunitati? 

Iti este confortabil sa faci parte dintr-o echipa si sa colaborezi cu ceilalti? 

Iti place sa lucrezi intr-un mediu dinamic si concurential? 

Ai experienta in banking si in promovarea solutiilor de creditare? 

Daca raspunsul este “DA”, alege sa te alaturi echipei BCR si, impreuna, sa construim experiente 

optime pentru clienti! 

 

Ce vei face: 

 Vei promova si vei vinde produsele si serviciile din oferta bancii si a subsidiarelor catre clientii 

mass market, existenti si potentiali; 

 Vei participa la identificarea permanenta a solutiilor de dezvoltare a portofoliului de clienti si de 

vanzari produse aflate in oferta Programelor de Vanzare initiate de banca ; 

 Vei dezvolta portofoliul propriu de clienti prin personalizarea relatiei bancare si oferte 

corespunzatoare profilului acestora; 

 Vei contribui la cresterea calitatii servirii clientilor proprii si vei colabora cu ceilalti din echipa 

pentru respectarea standardelor de vanzare si principiilor de calitate ; 

 Vei initia activitati de imbunatatire a calitatii pregatirii tale profesionale la standardul solicitat de 

banca, avand acces la resurse de pregatire si obtinerea unei certificari profesionale interne 

Ce oferim: 

 Salariu fix motivant si pachet de beneficii atractiv 

 Conditii optime de obtinere a bonusurilor, in concordanta cu performantele tale in vanzari 

 Programe de training si dezvoltare personala, construite special pentru tine 

 Sansa unei cariere intr-un mediu profesionist, ce ofera reale oportunitati de promovare 

 Experienta intr-o companie multinationala, membra a Erste Group 

Aplica acum si ofera-ne sansa sa te cunoastem! 

Descrierea companiei 

Banca Comerciala Română (BCR), membră a Erste Group, este cel mai important grup financiar 

din România, ce oferă servicii de bancă universală, leasing, pensii private, fonduri de investiții și 



produse de economisire-creditare pentru locuinţe, prin intermediul reţelei naționale de sucursale 

și centre de afaceri. Misiunea BCR este de a contribui la crearea de prosperitate pentru România, 

sprijinind șansele tuturor la o viață mai bună și susținându-le încrederea în forțele proprii și în 

capacitatea de a-și atinge potențialul. Pentru aceasta, BCR investește constant în acces sigur și 

facil la servicii financiare, banking pe înțelesul tuturor, consiliere financiară pe termen lung și 

produse care respectă potențialul fiecărui client. BCR a creat cel mai amplu și consistent program 

de educație financiară din România, “Școala de Bani”, prin cursuri pentru adulți și tineri, o 

expoziție mobilă de educație financiară pentru copii și o platformă digitală dedicată, toate acestea 

prin implicarea a peste 1.000 de profesori de educație financiară, experți ai BCR. In perspectiva 

viitorului si a digitalizarii serviciilor financiare, BCR a adus în România cea mai populară 

platformă bancară din Europa Centrala – George – primul produs fintech oferit de o bancă din 

România: creat la Viena într-un hub digital, cu contribuția tinerilor IT-iști români. 
 

 

City Manager Alba Iulia 

TBI Credit 

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  

https://www.ejobs.ro/company/tbi-credit/227711
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
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/nivel-studii-student
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/full-time
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/banci


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 

 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 

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


 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. 

 

 



Agent Asigurări 

SC Groupama Asigurari SA 

1 post 

APLICĂ 

 Oraș de lucru 
  

orice oras 

 Nivel carieră 
  

o Entry-Level (< 2 ani) 

 și  

o Mid-Level (2-5 ani) 

 Nivel studii 
  

o Absolvent 
 și  

o Student 

 Tip job 
  

o Full time 

 Departament 
  

o Asigurari 

 și  

o Vanzari 

 Industrie 
  

o Asigurari 

 Salariu net 

 nespecificat 

Candidatul ideal 

 Esti o persoana cu abilitati de comunicare si cu dorinta de a-si spori venitul 

 Daca beneficiezi de experienta anterioara in domeniul vanzarii de produse financiare (asigurari, 

programe investitionale, credite, etc) ai un avantaj suplimentar 

 Ai spirit antreprenorial 

 Esti ambitios, tenace si iti doresti sa te dezvolti in cariera 

https://www.ejobs.ro/company/sc-groupama-asigurari-sa/87102
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1244564
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1244564
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-absolvent
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/asigurari
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/vanzari
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/asigurari-


Descrierea jobului 

 Identificarea de noi clienti potentiali 

 Promovarea produselor de asigurare ale companiei; 

 Dezvoltarea, gestionarea si fidelizarea portofoliului de clienti. 

Beneficiile tale: 

 Cresterea veniturilor prin comisioane, premii si bonusuri motivante; 

 Posibilitatea dezvoltarii unei cariere de succes intr-o companie multinationala. 

 Beneficii financiare si non-financiare; 

 Acces la cursuri de dezvoltare profesionala. 

Descrierea companiei 

Groupama Asigurari este singura companie din piața asigurărilor din România care a obținut 

certificarea internațională Angajator de Top, oferită de Top Employer Institute din Olanda. De-a 

lungul celor peste 100 de ani de existenţă, Groupama a rămas fidelă valorilor sale mutualiste pe 

baza carora construieşte acum un grup european de asigurări şi servicii financiare, umanist şi 

durabil. Activ în 11 ţări din Europa şi Asia, Grupul a pătruns progresiv pe piaţa românească la 

finalul anului 2007 prin achiziţia BT Asigurări şi în 2008, prin preluarea Asiban şi OTP Garancia. 

În urma unui proces de fuziune şi integrare a rezultat Groupama Asigurări, care ocupă în prezent 

locul al treilea în clasamentul general al companiilor de asigurări, cu o reţea comercială unică şi 

integrată, cuprinzând aproximativ 127 de agenţii şi puncte de lucru, aflate pe întreg teritoriul ţării. 

Groupama Asigurări este astăzi un jucător de elită pe piaţa asigurărilor din România şi un 

promotor al parteneriatelor pe termen lung, oferind clienţilor săi modalităţi de a-şi continua 

planurile personale indiferent de evenimentele neprevăzute care pot apărea. Compania oferă 

produse de asigurari de viaţă, bunuri, răspundere civilă, auto şi agricole, atât persoanelor fizice, 

cât şi clienţilor corporate. 

 

 

Direct Sales Representative 

OTP ADVISORS SRL 

30 posturi 

APLICĂ 

https://www.ejobs.ro/company/otp-advisors-srl/279889
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1250691
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1250691


 Oraș de lucru 
  

o Alba Iulia 

 și  

alte 27 

 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 

 și  

o Part time 

 Departament 
  

o Vanzari 

 Salariu net 
 nespecificat 

Candidatul ideal 

Candidatul trebuie sa aiba: 

- Abilitati de vanzare, prezentare si negociere 

- Bune abilitati de comunicare si interactiune 

- Atitudine pozitiva, entuziasm si motivatie 

- Perseverenta in atingerea obiectivelor 

Descrierea jobului 

- Identifica oportunitatile de vanzare (inclusiv vanzare incrucisata) pentru toate produsele si 

serviciile OTP Bank Romania SA, adresate persoanelor fizice si persoanelor juridice 

- Ofera servicii de intermediere a vanzarii produselor si serviciilor bancare 

- Dezvolta portofoliul de clienti si volumul de afaceri impreuna cu echipa de vanzari din care va 

face parte 

- Colecteaza documentatia aferenta tipului de produs si depune dosarul la una din unitatile 

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/part-time
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/vanzari


teritoriale ale OTP Bank Romania SA 

- Mentine legatura cu clientii pe tot parcursul colaborarii acestora cu OTP Bank Romania 

- Participa in proiectele si activitatile repartizate de superiorul direct 

 

Beneficii: 

- Program flexibil 

- Remuneratie lunara corelata direct cu rezultatele obtinute 

- Training pe produse financiar – bancare 

- Lucru intr-o echipa tanara si dinamica 

- Dezvoltarea unei cariere in domeniul vanzarilor 

Descrierea companiei 

OTP Advisors este membru al OTP Group, cel mai mare grup bancar independent din Europa 

Centrala si de Est, este un furnizor integrat si auto-finantat de servicii financiare. Cu o abordare 

definita prin responsabilitate, angajament si profesionalism, OTP Bank Romania intelege nevoile 

clientilor si contextul actual al pietei si este un partener de incredere in furnizarea de servicii 

financiare. OTP Advisors ofera servicii de intermediere a vanzarii produselor de creditare OTP 

Bank Romania. 

Ce ne diferentiaza? Cele mai importante valori ale echipei noastre sunt chiar oamenii care o 

formeaza, o dezvolta si o perfectioneaza. Profesionalismul si calitatea echipei merg impreuna cu 

valorile care ne definesc: integritate, curaj, excelenta, responsabilitate si grija fata de ceilalti. Ce 

oferim: - Program flexibil care iti permite sa mergi la cursurile de facultate sau la master - Lucru 

intr-o echipa tanara si dinamica - Training pe produse financiar – bancare - Remuneratie lunara 

corelata direct cu rezultatele obtinute - Dezvoltarea unei cariere in domeniul vanzarilor Alatura-te 

echipei noastre! Daca esti student, masterand sau ai absolvit recent facultatea te invitam sa aplici 

la anunturile de mai jos. Avem pozitii deschise la nivel national. 

APLICĂ 

 

 

Consultant Asigurari de Viata 

NN Asigurari de Viata 

50 posturi 

https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1250691
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1250691
https://www.ejobs.ro/company/nn-asigurari-de-viata/190537


APLICĂ 

 

APLICĂ 

 

 

https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1250354
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1250354
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1250354
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1250354


Direct Sales Agent 

Provident Financial Romania 

1 post 

APLICĂ 

 Oraș de lucru 
  

orice oras 

 Nivel carieră 
  

o Entry-Level (< 2 ani) 

 și  

o Mid-Level (2-5 ani) 

 Nivel studii 
  

o Absolvent 
 și  

o Calificat 

 Tip job 
  

o Part time 
 și  

o Full time 

 Departament 
  

o Vanzari 

 și  

alte 2 

 Industrie 
  

o Asigurari 
 și  

alte 2 

 Salariu net 

 nespecificat 

Candidatul ideal 

Iti plac vanzarile? Si noua! 

Vino în echipa Provident! 

Angajam un reprezentant de vânzări talentat. Pe tine. 

https://www.ejobs.ro/company/provident-financial-romania/22073
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1245473
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1245473
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/entry-level
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De ce tu? 

Pentru că îți plac oamenii. Știi cum să-i abordezi, să-i asculți și să le vorbești pe limba lor. Atunci 

când închei un contract, nu ai parte doar de o recompensă financiară ci și de satisfacția că ai 

ajutat pe altcineva să-și facă viața mai bună. Ești ambițios și motivat și-ți place această profesie 

în care niciodată o zi nu seamană cu alta. Competiția te stimulează, scoate ce e mai bun din tine. 

Ești în același timp un vânzător priceput, care inspiră încredere printr-o atitudine corectă, 

responsabilă și respectuoasă. 

Descrierea jobului 

Ce vei face la noi? 

Vei promova compania și produsele noastre. Dar nu oricum, ci din perspectiva unei creditări 

responsabile. Ceea ce înseamnă că este important să identifici corect nevoile clienților tăi și să le 

oferi apoi cele mai bune soluții financiare pentru ceea ce își doresc. Este la fel de important să 

construiești o relație solidă, de durată, cu acești clienți care vor constitui portofoliul tău. Îți vei 

vizita clienții acasă, pentru a le acorda împrumutul și a încasa apoi ratele. 

 

Ce facem noi pentru tine? 

Știm că îți dorești stabilitate financiară, de aceea vei avea salariu fix și bonusuri în funcție de 

performanțele tale. Cât de mult câștigi în final, depinde doar de tine. 

 

Te vei bucura de toate avantajele unui contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Vei 

beneficia de o asigurare de accident, decontarea transportului și telefon de serviciu. Îți oferim 

posibilitatea de a te dezvolta profesional prin acces la cursuri de dezvoltare profesională și 

programe de pregatire. 

Descrierea companiei 

Provident Financial România este o companie britanică cu o viziune clară despre viitor. Aici 

oamenii sunt pe primul loc: angajaţii şi clienţii noştri, cu toate nevoile, planurile şi ambițiile lor. 

Suntem recunoscuţi în piaţă ca fiind prima instituţie financiară care, în 2006, a lansat împrumutul 

la domiciliu, după un model de afaceri cu o istorie de peste 130 de ani în Marea Britanie. Tot de 

atunci, oferim clienţilor noştri soluţii financiare simple şi transparente, adaptate propriilor planuri şi 

posibilităţi şi construim relaţii pe termen lung cu aceştia. Suntem o echipă profesionistă şi 

primitoare şi împărtaşim aceleaşi valori:respect, responsabilitate, claritate. Succesul nostru se 



bazează pe oamenii nostri. Atragem, dezvoltăm şi păstrăm oameni talentaţi şi cu abilităţi 

extraordinare. Ca tine. 

Având oportunităţi de carieră în peste 80 de oraşe din ţară, te aşteptăm să ne cunoşti mai bine şi 

să te alături echipei noastre, fie că eşti la început de drum, fie că eşti un specialist în domeniu.  

În cazul în care aplici pentru acest post, noi, Provident Financial Romania IFN S.A., cu sediul în 

Calea Serban Voda, nr 133, Bucuresti (”Provident”), te informăm că iți vom prelucra datele 

personale din CV, precum și orice alte date pe care ni le transmiți ulterior, dacă este cazul, strict 

în scopul recrutării pentru poziția deschisă și anunțată prin acest anunț de job. Temeiul în care îți 

vom prelucra datele este interesul nostru legitim de a acoperi nevoile noastre organizatorice, în 

considerarea obiectului nostru de activitate și a specificului postului pentru care aplici. 

Datele tale personale nu vor fi transferate către nicio terță parte. Îți vom păstra datele personale 

atât timp cât este necesar pentru definitivarea în cadrul organizației noastre a postului pentru 

care ai aplicat, dar nu mai mult de 6 luni de la data colectării datelor, după care datele tale 

personale (inclusiv datele din CV) vor fi șterse/distruse din evidențele noastre. 

De asemenea, te informăm că ai următoarele drepturi în legatură cu datele tale personale pe 

care ni le-ai furnizat: dreptul de acces la datele tale personale, dreptul la rectificare sau ștergerea 

acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, dreptul la 

portabilitatea datelor, precum și dreptul de a depune o plângere în fața autorității de 

supraveghere (ANSPDCP). Mai multe informații despre aceste drepturi, precum și cum le poți 

exercita, poți găsi în politica noastra de confidențialitate, disponibilă pe website-ul nostru, prin 

accesarea următorului link: https://www.provident.ro/politica-de-confidentialitate 

Pentru orice informații cu privire la protecția datelor tale personale, ne poți contacta la adresa: 

datepersonale@provident.ro. 

 

 

Front Office Staff/ Relationship 

Manager Retail / IMM 

ALPHA BANK ROMANIA 

1 post 

https://www.ejobs.ro/company/alpha-bank-romania/8118


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  

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; 

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
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/relatii-clienti-call-center
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/office-secretariat
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/engleza


- 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; 

- 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 – 

 

 

Sales specialist - Magazine de lux 

din Europa si Asia 

Rik HR 

6 posturi 

APLICĂ 

 Oraș de lucru 
  

orice oras 

 Nivel carieră 
  

o Entry-Level (< 2 ani) 
 și  

o Mid-Level (2-5 ani) 

 Nivel studii 
  

o Necalificat 
 și  

https://www.ejobs.ro/company/rik-hr/244278
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1250477
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1250477
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


alte 3 

 Tip job 
  

o Part time 

 și  

alte 2 

 Departament 
  

o Altele 
 și  

alte 5 

 Industrie 
  

o Comert / Retail 

 și  

alte 4 

 Limbi străine 
  

o engleză 

 și  

alte 2 

 Salariu net 
 1000 - 1500 EURO / luna 

Candidatul ideal 

Candidatul ideal este sociabil, dinamic si ambitios, dornic sa lucreze intr-un mediu international in 

care are posibilitatea sa cunoasca oameni diferiti, sa isi faca prieteni noi si sa castige din ce in ce 

mai multi bani de la o luna la alta, sistemul de plata fiind bazat si pe un sistem de comisioane 

care garanteaza profituri crescatoare! 

Daca va place sa comunicati si sa lucrati cu oamenii si doriti o cariera in vanzari intr-un mediu de 

lux, in Mall-urile din marile capitale europene sau in aeroporturi centrale atunci sunteti candidatul 

ideal! 

Nu este nevoie sa aveti experienta in vanzari sau studii superioare, doar un nivel de engleza 

conversational si dorinta de dezvoltare financiara si profesionala! 

 

Job-urile de Sales Consultant sunt disponibile in locatii de vis precum Suedia, UK, Germania, 

Austria, Irlanda, Franta si Olanda, Qatar si Abu Dhabi. 

 

Va invitam sa ne urmariti pe site-ul nostru pentru informatii vizuale, precum poze de la cazare, 

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


poze cu echipa, poze din magazin si descrierea brandurilor promovate: 

https://joburi-in-strainatate.com/ro/homepage-2/ 

https://joburi-in-strainatate.com/en/testimonials/ 

https://joburi-in-strainatate.com/ro/intrebari-frecvente/ 

https://joburi-in-strainatate.com/ro/galerie/ 

 

Beneficii: 

- bilet de avion gratuit sau rambursarea acestuia 

- venit minim garantat intre 1000-1500 de lire sau comisioane din vanzari de 20-30% care va 

garanteaza profit de 2000-3000 euro/lire 

- cazare gratuita primele 2 saptamani in camere mobilate modern in apropiere de magazin, apoi 

chiria este de maxim 400 euro/lire pe luna, cu tot cu utilitati incluse 

- training profesional gratuit 

- servicii de recrutare gratuite 

- posibilitatea de promovare pe pozitii de Management 

- sustinere pe tot parcursul recrutarii si in procesul de acomodare 

- posibilitatea de relocare dintr-o tara in alta dupa 3 luni de experienta. 

Descrierea jobului 

- promovarea si vanzarea de produse cosmetice de lux in magazine din Mall-uri sau aeroporturi 

- program de zi, intre 8-10 ore/zi, cu zile libere 

- abordarea potentialilor clienti intr-un mod respectuos si identificarea nevoilor acestora 

- efectuarea de demonstratii gratuite de produse pentru a garanta calitatea acestora 

- incasarea produselor. 

Produsele sunt organice universale, folosite atat de catre barbati cat si de catre femei, de igiena 

corporala. Este vorba de brand-uri de lux internationale, precum Obey Your Body, Mica Bella, 

Gratiae, Donna Bella, Aria Beauty, Bella Pierre, etc. 

Procesul de recrutare implica trei interviuri pe Skype in care aveti ocazia sa primiti toate 

informatiile necesare, o pregatire in prealabil pentru inceperea activitatii in strainatate si totodata 

posibilitatea de a-l cunoaste pe angajator inainte de a lucra impreuna. De asemenea, puteti primi 

detalii de contact ale Consultantilor nostri de succes de la locatia aleasa. 

Nu ezitati sa va indepliniti visul unui job in strainatate, aplicati cu incredere si descoperiti 

succesul! 

https://www.facebook.com/Rikrecruit/ 

https://joburi-in-strainatate.com/ro/homepage-2/
https://joburi-in-strainatate.com/en/testimonials/
https://joburi-in-strainatate.com/ro/intrebari-frecvente/
https://joburi-in-strainatate.com/ro/galerie/
https://www.facebook.com/Rikrecruit/


Descrierea companiei 

Suntem o agentie de recrutare cu joburi in strainatate, insotite de pachete foarte avantajoase. In 

experienta de peste 10 ani pe piata europeana de resurse umane, ne-am extins mult portofoliul, 

ne-am consolidat relatiile cu partenerii si am obtinut beneficii incredibile pentru tine. 

 

Ne adresam atat tinerilor cu experienta pe vanzari, cat si studentilor cu potential, si oferim joburi 

sigure, care incurajeaza progresul si castigul atat in plan financiar, cat si personal. 

 

* Aplicand pentru compania noastra vei putea primi emailuri cu cele mai noi si atractive oferte de 

munca. 

 

Afla mai multe despre noi aici: 

 

https://joburi-in-strainatate.com/ro/homepage-2/ 

 

Poti vedea cateva testimoniale si povesti de succes aici: 

 

https://joburi-in-strainatate.com/en/testimonials/ 

 

TOATE JOB-URILE SUNT IN STRAINATATE 

 

Leading company in the United Kingdom. We are active for over 10 years is the industry of retail 

and costume service. We are looking for highly motivated individuals that want to integrate on our 

field and contribute to the growth and sucsess of brand. 
 

 

Consultant vanzari Paris, Milano, 

Munchen, Londra 

Rik HR 

20 posturi 

APLICĂ 

https://joburi-in-strainatate.com/ro/homepage-2/
https://joburi-in-strainatate.com/en/testimonials/
https://www.ejobs.ro/company/rik-hr/210785
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1246936
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1246936


 Oraș de lucru 
  

orice oras 

 Nivel carieră 
  

o Entry-Level (< 2 ani) 
 și  

o Mid-Level (2-5 ani) 

 Nivel studii 
  

o Necalificat 
 și  

alte 3 

 Tip job 
  

o Full time 

 Departament 
  

o Relatii clienti / Call center 
 și  

o Vanzari 

 Industrie 
  

o Comert / Retail 

 și  

o Sport / Frumusete 

 Limbi străine 
  

o engleză 

 și  

alte 3 

 Salariu net 

 > 1500 EURO / luna 

Candidatul ideal 

Candidatul ideal este sociabil, dinamic si ambitios, dornic sa lucreze intr-un mediu international in 

care are posibilitatea sa cunoasca oameni diferiti, sa isi faca prieteni noi si sa castige din ce in ce 

mai multi bani de la o luna la alta, sistemul de plata fiind bazat si pe un sistem de comisioane 

care garanteaza profituri crescatoare! 

Daca va place sa comunicati si sa lucrati cu oamenii si doriti o cariera in vanzari intr-un mediu de 

lux, in Mall-urile din marile capitale europene sau in aeroporturi centrale atunci sunteti candidatul 

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
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/full-time
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/relatii-clienti-call-center
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/vanzari
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/comert---retail
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/sport---frumusete
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/engleza


ideal! 

Nu este nevoie sa aveti experienta in vanzari sau studii superioare, doar un nivel de engleza 

conversational si dorinta de dezvoltare financiara si profesionala! 

Job-urile de Sales Consultant sunt disponibile in locatii de vis precum Suedia, UK, Germania, 

Austria, Irlanda, Franta si Olanda. 

 

Va invitam sa ne urmariti pe site-ul nostru pentru informatii vizuale, precum poze de la cazare, 

poze cu echipa, poze din magazin si descrierea brandurilor promovate: 

https://joburi-in-strainatate.com/ro/homepage-2/ 

https://joburi-in-strainatate.com/en/testimonials/ 

https://joburi-in-strainatate.com/ro/intrebari-frecvente/ 

https://joburi-in-strainatate.com/ro/galerie/ 

 

Beneficii: 

- bilet de avion gratuit sau rambursarea acestuia 

- venit minim garantat intre 1000-1500 de lire sau comisioane din vanzari de 20-30% care va 

garanteaza profit de 2000-3000 euro/lire 

- cazare gratuita primele 2 saptamani in camere mobilate modern in apropiere de magazin, apoi 

chiria este de maxim 400 euro/lire pe luna, cu tot cu utilitati incluse 

- training profesional gratuit 

- servicii de recrutare gratuite 

- posibilitatea de promovare pe pozitii de Management 

- sustinere pe tot parcursul recrutarii si in procesul de acomodare 

- posibilitatea de relocare dintr-o tara in alta dupa 3 luni de experienta. 

Descrierea jobului 

- promovarea si vanzarea de produse cosmetice de lux in magazine din Mall-uri sau aeroporturi 

- program de zi, intre 8-10 ore/zi, cu zile libere 

- abordarea potentialilor clienti intr-un mod respectuos si identificarea nevoilor acestora 

- efectuarea de demonstratii gratuite de produse pentru a garanta calitatea acestora 

- incasarea produselor. 

 

Produsele sunt organice universale, folosite atat de catre barbati cat si de catre femei, de igiena 

corporala. Este vorba de brand-uri de lux internationale, precum Obey Your Body, Mica Bella, 

https://joburi-in-strainatate.com/ro/homepage-2/
https://joburi-in-strainatate.com/en/testimonials/
https://joburi-in-strainatate.com/ro/intrebari-frecvente/
https://joburi-in-strainatate.com/ro/galerie/


Gratiae, Donna Bella, Aria Beauty, Bella Pierre, etc. 

Procesul de recrutare implica trei interviuri pe Skype in care aveti ocazia sa primiti toate 

informatiile necesare, o pregatire in prealabil pentru inceperea activitatii in strainatate si totodata 

posibilitatea de a-l cunoaste pe angajator inainte de a lucra impreuna. De asemenea, puteti primi 

detalii de contact ale Consultantilor nostri de succes de la locatia aleasa. 

Nu ezitati sa va indepliniti visul unui job in strainatate, aplicati cu incredere si descoperiti 

succesul! 

https://www.facebook.com/Rikrecruit/ 

Descrierea companiei 

Suntem o agentie de recrutare cu joburi in strainatate, insotite de pachete foarte avantajoase. In 

experienta de peste 10 ani pe piata europeana de resurse umane, ne-am extins mult portofoliul, 

ne-am consolidat relatiile cu partenerii si am obtinut beneficii incredibile pentru tine. 

 

Ne adresam atat tinerilor cu experienta pe vanzari, cat si studentilor cu potential, si oferim joburi 

sigure, care incurajeaza progresul si castigul atat in plan financiar, cat si personal. 

 

* Aplicand pentru compania noastra vei putea primi emailuri cu cele mai noi si atractive oferte de 

munca 

 

Afla mai multe despre noi aici: 

 

https://joburi-in-strainatate.com/ro/homepage-2/ 

 

Poti vedea cateva testimoniale si povesti de succes aici 

 

https://joburi-in-strainatate.com/en/testimonials/ 

 

TOATE JOB-URILE SUNT IN STRAINATATE 

 

Leading company in the United Kingdom. We are active for over 10 years is the industry of retail 

and costume service. We are looking for highly motivated individuals that want to integrate on our 

field and contribute to the growth and sucsess of brand. 
 

 

https://www.facebook.com/Rikrecruit/
https://joburi-in-strainatate.com/ro/homepage-2/
https://joburi-in-strainatate.com/en/testimonials/


Specialist Vanzari Canada - 1 luna 

CAZARE GRATUITA! 

Rik HR 

6 posturi 

APLICĂ 

 Oraș de lucru 
  

orice oras 

 Nivel carieră 
  

o Entry-Level (< 2 ani) 
 și  

o Mid-Level (2-5 ani) 

 Nivel studii 
  

o Necalificat 
 și  

alte 3 

 Tip job 
  

o Part time 

 și  

alte 2 

 Departament 
  

o Vanzari 

 Industrie 
  

o Comert / Retail 

 și  

alte 4 

 Limbi străine 
  

o engleză 
 și  

alte 2 

 Salariu net 
 1000 - 1500 EURO / luna 

https://www.ejobs.ro/company/rik-hr/244278
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1242218
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1242218
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
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https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/comert---retail
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/engleza


Candidatul ideal 

Candidatul ideal este sociabil, dinamic si ambitios, dornic sa lucreze intr-un mediu international in 

care are posibilitatea sa cunoasca oameni diferiti, sa isi faca prieteni noi si sa castige din ce in ce 

mai multi bani de la o luna la alta, sistemul de plata fiind bazat si pe un sistem de comisioane 

care garanteaza profituri crescatoare! 

Daca va place sa comunicati si sa lucrati cu oamenii si doriti o cariera in vanzari intr-un mediu de 

lux, in Mall-urile din marile capitale europene sau in aeroporturi centrale atunci sunteti candidatul 

ideal! 

Nu este nevoie sa aveti experienta in vanzari sau studii superioare, doar un nivel de engleza 

conversational si dorinta de dezvoltare financiara si profesionala! 

Job-urile de Specialist Vanzari sunt disponibile in locatii de vis precum Canada, Suedia, UK, 

Germania, Austria, Irlanda, Franta si Olanda. 

 

Va invitam sa ne urmariti pe site-ul nostru pentru informatii vizuale, precum poze de la cazare, 

poze cu echipa, poze din magazin si descrierea brandurilor promovate: 

https://joburi-in-strainatate.com/ro/homepage-2/ 

https://joburi-in-strainatate.com/en/testimonials/ 

https://joburi-in-strainatate.com/ro/intrebari-frecvente/ 

https://joburi-in-strainatate.com/ro/galerie/ 

 

Beneficii: 

- bilet de avion gratuit sau rambursarea acestuia 

- venit minim garantat intre 1000-1500 de lire sau comisioane din vanzari de 20-30% care va 

garanteaza profit de 2000-3000 euro/ lire 

- cazare gratuita primele 2 saptamani in camere mobilate modern in apropiere de magazin, apoi 

chiria este de maxim 400 euro/lire pe luna, cu tot cu utilitati incluse 

- training profesional gratuit 

- servicii de recrutare gratuite 

- posibilitatea de promovare pe pozitii de Management 

- sustinere pe tot parcursul recrutarii si in procesul de acomodare 

- posibilitatea de relocare dintr-o tara in alta dupa 3 luni de experienta. 

https://joburi-in-strainatate.com/ro/homepage-2/
https://joburi-in-strainatate.com/en/testimonials/
https://joburi-in-strainatate.com/ro/intrebari-frecvente/
https://joburi-in-strainatate.com/ro/galerie/


Descrierea jobului 

- promovarea si vanzarea de produse cosmetice de lux in magazine din Mall-uri sau aeroporturi 

- program de zi, intre 8-10 ore/zi, cu zile libere 

- abordarea potentialilor clienti intr-un mod respectuos si identificarea nevoilor acestora 

- efectuarea de demonstratii gratuite de produse pentru a garanta calitatea acestora 

- incasarea produselor. 

Produsele sunt organice universale, folosite atat de catre barbati cat si de catre femei, de igiena 

corporala. Este vorba de brand-uri de lux internationale, precum Obey Your Body, Mica Bella, 

Gratiae, Donna Bella, Aria Beauty, Bella Pierre, etc. 

Procesul de recrutare implica trei interviuri pe Skype in care aveti ocazia sa primiti toate 

informatiile necesare, o pregatire in prealabil pentru inceperea activitatii in strainatate si totodata 

posibilitatea de a-l cunoaste pe angajator inainte de a lucra impreuna. De asemenea, puteti primi 

detalii de contact ale Consultantilor nostri de succes de la locatia aleasa. 

Nu ezitati sa va indepliniti visul unui job in strainatate, aplicati cu incredere si descoperiti 

succesul! 

https://www.facebook.com/Rikrecruit/ 

Descrierea companiei 

Suntem o agentie de recrutare cu joburi in strainatate, insotite de pachete foarte avantajoase. In 

experienta de peste 10 ani pe piata europeana de resurse umane, ne-am extins mult portofoliul, 

ne-am consolidat relatiile cu partenerii si am obtinut beneficii incredibile pentru tine. 

 

Ne adresam atat tinerilor cu experienta pe vanzari, cat si studentilor cu potential, si oferim joburi 

sigure, care incurajeaza progresul si castigul atat in plan financiar, cat si personal. 

 

* Aplicand pentru compania noastra vei putea primi emailuri cu cele mai noi si atractive oferte de 

munca 

 

Afla mai multe despre noi aici: 

 

https://joburi-in-strainatate.com/ro/homepage-2/ 

 

Poti vedea cateva testimoniale si povesti de succes aici 

 

https://www.facebook.com/Rikrecruit/
https://joburi-in-strainatate.com/en/testimonials/


https://joburi-in-strainatate.com/en/testimonials/ 

 

TOATE JOB-URILE SUNT IN STRAINATATE 

 

Leading company in the United Kingdom. We are active for over 10 years is the industry of retail 

and costume service. We are looking for highly motivated individuals that want to integrate on our 

field and contribute to the growth and sucsess of brand. 
 

 

MANAGER DEPARTAMENT SPORT 

Docte Consulting 

10 posturi 

APLICĂ 

 Oraș de lucru 
  

orice oras 

 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 Achizitii 

 și  

alte 4 

 Industrie 
  

o Comert / Retail 

https://joburi-in-strainatate.com/en/testimonials/
https://www.ejobs.ro/company/docte-consulting/258087
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1247319
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1247319
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
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https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/full-time
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/achizitii
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/comert---retail


 și  

alte 2 

 Limbi străine 
  

o engleză 
 și  

o franceză 

 Salariu net 
 unspecified 

Candidatul ideal 

Iti doresti sa ajungi cu bicicleta pana pe Everest? Iar de acolo sa aluneci in viteza pe ski-uri si sa te 

scufunzi in Oceanul Indian? ...nu trebuie sa ajungi atat de sus ca sa obtii jobul dorit...trebuie doar să fii 

pasionat de sport! Orice sport. Şi să îl practici regulat in timpul liber! 

 

Aşa că: dacă eşti tânăr, ai terminat facultatea de curand, esti dinamic, simplu, entuziast, vorbeşti 

franceză sau engleză şi ai aptitudini de management, te aşteptăm să te alături echipei unuia 

dintre cele mai mari lanţuri de retail din domeniul sportiv ca si Manager de Departament ! 

 

Nu este nevoie să ai experienţă in retail, trebuie doar să ai următoarele calităţi: 

Pasiune pentru sport (practicat cu frecventa saptamanala) 

Sinceritate, generozitate, dinamism si vitalitate, pasiune pentru comerţ 

Abilităţi de management şi de coordonare a unei echipe 

Mobilitate şi disponibilitate de relocare în alt oraş 

Descrierea jobului 

CE VA TREBUI SA FACI: 

Gestionarea departamentului din punct de vedere uman, administrativ si financiar, asa cum ti-ai 

gestiona propria afacere! 

Ai sansa de a fi format de catre o echipa de profesionisti cu o experienta de peste 30 ani in 

domeniul comertului si de a dezvolta o cariera de exceptie, ca membru al echipei in plina 

extindere a Leader-ului mondial pe piata sportiva! 

 

CUM NE CONTACTEZI: 

Poti trimite CV-ul tau la urmatoarea adresa de e-mail: 

violetaardeleanu@docte.ro 

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


Descrierea companiei 

Intr-o lume in care oamenii si organizatiile au o viziune simplista si statica, dorim sa promovam o 

imagine complexa si cuprinzatoare a ceea ce inseamna 'fuziunea intre oameni si companii'. 

Organizatiile de masa sunt din ce in ce mai axate pe mecanizare si pe standardizarea oamenilor, 

aspecte care conduc la disparitia caracteristicilor individuale. In contrast, punem accentul pe 

puterile intelectuale si spirituale ale omului. 

 

Noi credem în Organizatiile cu un suflet! 

 

Noi credem in Oameni! 

 

Ne dorim sa avem o noua abordare pe piata recrutarii. 

Ofertele noastre sunt adaptate la cele mai recente tendinte de evolutie ale pieței. Consultantii 

nostri lucreaza cu pasiune si din pasiune. 

Cautam intotdeauna solutii intelepte pentru a crea 'Fuziunea intre Oameni si Companii'. 

 

Suntem implicati, creativi, flexibili si motivati de a finaliza cu succes orice proiect! 

www.docte.ro 

 

 

Inspector Daune Property și 

Răspunderi Civile Zonal 

SC Groupama Asigurari SA 

2 posturi 

APLICĂ 

 Oraș de lucru 
  

o Pitesti 

 și  

alte 6 

 Nivel carieră 
  

https://www.ejobs.ro/company/sc-groupama-asigurari-sa/87102
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1250515
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1250515
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/pitesti


o Mid-Level (2-5 ani) 

 și  

o Senior-Level (> 5 ani) 

 Nivel studii 
  

o Absolvent 

 Tip job 
  

o Full time 

 Departament 
  

o Asigurari 
 și  

alte 2 

 Industrie 
  

o Asigurari 

 și  

alte 2 

 Limbi străine 
  

o engleză 

 Permis conducere 

 B 

 Salariu net 
 nespecificat 

Candidatul ideal 

 Studii superioare tehnice - Politehnică, Inginerie Civilă sau similar, constituie condiție obligatorie 

 Orice formă de pregătire / certificare în asigurări și instrumentarea daunelor constituie avantaj 

 Cunoștințe privind asigurările non-auto și răspunderi civile 

 Experiență minim 1 an pe un post similar (asigurări, instrumentarea dosarelor de daună non-auto) 

 Experiență în domeniul construcțiilor civile și/sau industriale 

 Abilități de operare pe calculator, utilizare a aplicațiilor informatice specifice, redactare, 

corespondență, analiză și raportare 

 Bune abilităţi de comunicare, colaborare și influențare 

 Persoană proactivă, orientată către client și rezultat 

 Deschidere crescută către învățare şi dezvoltare personală 

 Permis auto categoria B, disponibilitate pentru deplasări 

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


Descrierea jobului 

 Efectuează activitatea de deschidere, întocmire şi instrumentare a dosarelor de daună non-auto, 

inclusiv răspundere civilă 

 Efectuează constatari de daună, întocmește și propune la plată dosarele de daună 

 Asigură comunicarea optimă cu toate părţile implicate în soluţionarea dosarelor de daună non-

auto, inclusiv raspundere civilă pentru a asigura un serviciu de calitate clienţilor şi rezolvarea 

fiecărei daune într-o manieră eficientă 

 Promovează o imagine pozitivă a companiei, manifestând un înalt nivel de profesionalism în 

relaţia cu clienţii, colaboratorii, colegii şi reprezentanţii autorităţilor 

 Elaborează şi transmite situații şi raportări 

Descrierea companiei 

Groupama Asigurari este singura companie din piața asigurărilor din România care a obținut 

certificarea internațională Angajator de Top, oferită de Top Employer Institute din Olanda. De-a 

lungul celor peste 100 de ani de existenţă, Groupama a rămas fidelă valorilor sale mutualiste pe 

baza carora construieşte acum un grup european de asigurări şi servicii financiare, umanist şi 

durabil. Activ în 11 ţări din Europa şi Asia, Grupul a pătruns progresiv pe piaţa românească la 

finalul anului 2007 prin achiziţia BT Asigurări şi în 2008, prin preluarea Asiban şi OTP Garancia. 

În urma unui proces de fuziune şi integrare a rezultat Groupama Asigurări, care ocupă în prezent 

locul al treilea în clasamentul general al companiilor de asigurări, cu o reţea comercială unică şi 

integrată, cuprinzând aproximativ 127 de agenţii şi puncte de lucru, aflate pe întreg teritoriul ţării. 

Groupama Asigurări este astăzi un jucător de elită pe piaţa asigurărilor din România şi un 

promotor al parteneriatelor pe termen lung, oferind clienţilor săi modalităţi de a-şi continua 

planurile personale indiferent de evenimentele neprevăzute care pot apărea. Compania oferă 

produse de asigurari de viaţă, bunuri, răspundere civilă, auto şi agricole, atât persoanelor fizice, 

cât şi clienţilor corporate. 

 

 

Manageri Agenţi Asigurări Viaţă şi 

Sănătate 

SC Groupama Asigurari SA 

https://www.ejobs.ro/company/sc-groupama-asigurari-sa/87102


1 post 

APLICĂ 

 Oraș de lucru 
  

orice oras 

 Nivel carieră 
  

o Mid-Level (2-5 ani) 

 Nivel studii 
  

o Absolvent 

 Tip job 
  

o Full time 

 Departament 
  

o Vanzari 
 și  

alte 2 

 Industrie 
  

o Asigurari 

 și  

alte 2 

 Permis conducere 
 B 

 Salariu net 

 nespecificat 

Candidatul ideal 

Groupama Asigurări, singurul asigurător certificat „Top Employer” din România, recrutează 

Manager Agenţi Vânzari Asigurări Viata si Sănatate. 

Căutăm oameni cu experiență, care știu că vânzarile nu înseamnă doar contracte, ci relații de 

durată, construite în jurul clientului și nevoilor lui. 

 

Cerințe: 

 Studii superioare 

 Experiență în domeniul asigurărilor și pe un post de coordonare de minim 2 ani 

 Excelente abilități de comunicare, colaborare și influențare 

 Persoană proactivă, cu idei și inițiativă, orientată spre rezultat 

https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1244568
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1244568
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/asigurari-


 Orientare către client și către dezvoltarea membrilor echipei 

 Deschidere crescută la învățare și dezvoltare personală 

 Atitudine pozitivă și adaptabilitate 

 Bune abilități de folosire a calculatorului (Word, Excel, Outlook) 

Descrierea jobului 

Descrierea jobului 

 Recrutează și coordonează echipa de agenți asigurări viata si sănatate 

 Asigură dezvoltarea și retenția agenților din echipa pe care o coordonează 

 Instruiește agenții cu privire la produsele, normele de asigurare și procedurile interne 

 Stabilește, monitorizează și optimizează permanent nivelul individual de performanță a membrilor 

echipei (activitate, rezultate, calitatea vânzării) pentru realizarea obiectivelor 

 Facilitează comunicarea echipei coordonate cu celelalte departamente din cadrul companiei 

 Oferă suport echipei în managementul procesului de vânzare 

Beneficii: 

 Oportunități de învațare și dezvoltare 

 Contract de muncă, venit fix și recompensă financiară legată de performanța echipei 

 Lucrul într-o echipă performantă cu dorința de învățare și îmbunătățire continuă 

Descrierea companiei 

Groupama Asigurari este singura companie din piața asigurărilor din România care a obținut 

certificarea internațională Angajator de Top, oferită de Top Employer Institute din Olanda. De-a 

lungul celor peste 100 de ani de existenţă, Groupama a rămas fidelă valorilor sale mutualiste pe 

baza carora construieşte acum un grup european de asigurări şi servicii financiare, umanist şi 

durabil. Activ în 11 ţări din Europa şi Asia, Grupul a pătruns progresiv pe piaţa românească la 

finalul anului 2007 prin achiziţia BT Asigurări şi în 2008, prin preluarea Asiban şi OTP Garancia. 

În urma unui proces de fuziune şi integrare a rezultat Groupama Asigurări, care ocupă în prezent 

locul al treilea în clasamentul general al companiilor de asigurări, cu o reţea comercială unică şi 

integrată, cuprinzând aproximativ 127 de agenţii şi puncte de lucru, aflate pe întreg teritoriul ţării. 

Groupama Asigurări este astăzi un jucător de elită pe piaţa asigurărilor din România şi un 

promotor al parteneriatelor pe termen lung, oferind clienţilor săi modalităţi de a-şi continua 

planurile personale indiferent de evenimentele neprevăzute care pot apărea. Compania oferă 

produse de asigurari de viaţă, bunuri, răspundere civilă, auto şi agricole, atât persoanelor fizice, 

cât şi clienţilor corporate. 



 

 



Online Marketing Specialist 

KeepCalling 

1 post 

APLICĂ 

CRITERII DE SELECȚIE  

 Peste 2 ani experiență în Marketing, Internet / e-Commerce, Publicitate 

 Oraș de lucru 
  

o Sibiu 
 și  

alte 4 

 Nivel carieră 
  

o Mid-Level (2-5 ani) 

 și  

o Senior-Level (> 5 ani) 

 Nivel studii 
  

o Calificat 

 și  

o Absolvent 

 Tip job 
  

o Full time 

 Departament 
  

o Marketing 

 și  

alte 2 

 Industrie 
  

o IT / Telecom 
 și  

alte 2 

 Limbi străine 
  

o engleză 

 Salariu net 
 nespecificat 

https://www.ejobs.ro/company/keepcalling/22507
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1241652
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1241652
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/nivel-studii-absolvent
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/full-time
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/marketing
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/it---telecom
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/engleza


Candidatul ideal 

KeepCalling has an excellent career opportunity for an Online Marketing Specialist that will be 

part of our Marketing team. You will be responsible for increasing brand awareness and driving 

prospects to conversions through product promotions, website conversion optimization, forum 

marketing, influencer marketing, and search engine optimization (SEO). 

 

This position is ONLY available at our Sibiu location. Please apply only if you are willing to relocate 

to Sibiu. 

 

About you: 

 You have 2 - 3 years of experience IN ANY OF THESE areas: Copywriting; Email Marketing; 

Influencer Marketing; SEO; User Experience; Affiliate Marketing; 

 You have strong verbal and written communication skills in English; 

 You are a persuasive person and a great team player; 

 You are self-driven and highly organized; 

 You have a customer-centric mindset; 

 You are detail-oriented, goal-orientated and an independent learner; 

 You like staying up-to-date with Digital Marketing trends and innovations; 

 You are enthusiastic about technology and follow the latest news and releases. 

Descrierea jobului 

Your role will have a huge impact on the success story of our company. 

 

Things you will do: 

 Website copywriting and conversion optimization to implement product promotions and 

improvements together with the Web Content team 

 Create ad concept (text and images), and work with the Design team to deliver all graphics 

 Forum marketing: foster user-generated content through posts and comments across various 

forums and blogs 

 Influencer marketing: work with the inbound/content specialist to enroll social media and YouTube 

influencers, maintain a good relationship with them and prepare materials and concept briefs; 

 SEO Analysis and recommend changes to website content, linking and other factors to improve 

SEO positions for target keywords 



Why join us? 

Because you are looking for an environment able to help you grow professionally by offering you 

the chance to work on challenging projects alongside some of the most talented people you’ve 

ever met. 

 

Our offer: 

Attractive compensation package: 

 Fixed salary compensation; 

 Meal Tickets; 

Health and Wellbeing: 

 Gym Discounts and 7Card Partnership; 

 Medical Benefits at Polisano for employees and family (children, spouse, parents, siblings); 

 Wellness Program; 

Personal and professional development: 

 KeepCalling Library; 

 KC Academy - internal training program; 

 National and International Conferences; 

Extra Perks: 

 Flexible schedule 

 Between 21-27 Vacation Day 

Who is Tello? 

Tello is a telecom provider operating on the US market on the Sprint network. It is launched in 

2016 with a strategy focused on low rates, no hidden fees, customizable plans with no contract 

commitments and great customer support. Tello Mobile is a brand owned by KeepCalling. 

Descrierea companiei 

Who's KeepCalling? 

The answer is simple: an amazing group of people who turned an inspiring story about phone 

cards, friends & $100 into a worldwide multi-million dollar company. We are friendly, ambitious, 

dedicated, and above all passionate about what we do. 

KeepCalling is now... 



One of the leading telecom providers on the market and among the fastest growing businesses in 

the USA, as it has ranked in the Inc. 5000 list every year since 2011. 

KeepCalling is a global telecommunications company founded in 2002 in the state of Georgia, 

USA with offices in the US, Romania, and Bolivia. At the moment, KeepCalling provides telecom 

services to hundreds of thousands of individual customers and businesses. 

KeepCalling’s products are primarily targeted at ethnic and immigrant communities around the 

world. KeepCalling strives to offer the most accessible and easy to use services on the market, 

while the main focus of the company remains customer satisfaction. 

 

Join our team and be part of this amazing story! 

 

 

Partener Clienti Retail - Alba / 

Sebes 

BANCA COMERCIALA ROMANA 

1 post 

APLICĂ 

 Oraș de lucru 
  

o Alba Iulia 
 și  

o Sebes 

 Nivel carieră 
  

o Entry-Level (< 2 ani) 

 Nivel studii 
  

o Absolvent 

 Tip job 
  

o Full time 

 Departament 
  

o Banci 

 Industrie 

https://www.ejobs.ro/company/banca-comerciala-romana/216607
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1250882
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1250882
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/alba-iulia
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/sebes
https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/entry-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/banci


  

o Banci / Servicii financiare 

 Limbi străine 
  

o engleză 

 Salariu net 
 nespecificat 

Candidatul ideal 

Ce te recomanda: 

 Experienta relevanta: minim 1 an in institutii financiar/bancare/vanzari/relatii cu clientii/call center; 

 Abilitati de comunicare si negociere 

 Tehnici si abilitati de vanzare a produselor bancare reprezinta un avantaj 

 Studii superioare: finalizate sau in curs de finalizare SAU studii medii : economice ; alta 

specialitate si cursuri de specializare in domeniul bancar/ traininguri de specialitate in cazul 

candidatilor cu experienta in domeniul bancar. 

Descrierea jobului 

Esti o persoana energica si deschisa la noi oportunitati? 

Iti este confortabil sa faci parte dintr-o echipa si sa colaborezi cu ceilalti? 

Iti place sa lucrezi intr-un mediu dinamic si concurential? 

Ai experienta in banking si in promovarea solutiilor de creditare? 

Daca raspunsul este “DA”, alege sa te alaturi echipei BCR si, impreuna, sa construim experiente 

optime pentru clienti! 

 

Ce vei face: 

 Vei promova si vei vinde produsele si serviciile din oferta bancii si a subsidiarelor catre clientii 

mass market, existenti si potentiali; 

 Vei participa la identificarea permanenta a solutiilor de dezvoltare a portofoliului de clienti si de 

vanzari produse aflate in oferta Programelor de Vanzare initiate de banca ; 

 Vei dezvolta portofoliul propriu de clienti prin personalizarea relatiei bancare si oferte 

corespunzatoare profilului acestora; 

 Vei contribui la cresterea calitatii servirii clientilor proprii si vei colabora cu ceilalti din echipa 

pentru respectarea standardelor de vanzare si principiilor de calitate ; 

 Vei initia activitati de imbunatatire a calitatii pregatirii tale profesionale la standardul solicitat de 

banca, avand acces la resurse de pregatire si obtinerea unei certificari profesionale interne 

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


Ce oferim: 

 Salariu fix motivant si pachet de beneficii atractiv 

 Conditii optime de obtinere a bonusurilor, in concordanta cu performantele tale in vanzari 

 Programe de training si dezvoltare personala, construite special pentru tine 

 Sansa unei cariere intr-un mediu profesionist, ce ofera reale oportunitati de promovare 

 Experienta intr-o companie multinationala, membra a Erste Group 

Aplica acum si ofera-ne sansa sa te cunoastem! 

Descrierea companiei 

Banca Comerciala Română (BCR), membră a Erste Group, este cel mai important grup financiar 

din România, ce oferă servicii de bancă universală, leasing, pensii private, fonduri de investiții și 

produse de economisire-creditare pentru locuinţe, prin intermediul reţelei naționale de sucursale 

și centre de afaceri. Misiunea BCR este de a contribui la crearea de prosperitate pentru România, 

sprijinind șansele tuturor la o viață mai bună și susținându-le încrederea în forțele proprii și în 

capacitatea de a-și atinge potențialul. Pentru aceasta, BCR investește constant în acces sigur și 

facil la servicii financiare, banking pe înțelesul tuturor, consiliere financiară pe termen lung și 

produse care respectă potențialul fiecărui client. BCR a creat cel mai amplu și consistent program 

de educație financiară din România, “Școala de Bani”, prin cursuri pentru adulți și tineri, o 

expoziție mobilă de educație financiară pentru copii și o platformă digitală dedicată, toate acestea 

prin implicarea a peste 1.000 de profesori de educație financiară, experți ai BCR. In perspectiva 

viitorului si a digitalizarii serviciilor financiare, BCR a adus în România cea mai populară 

platformă bancară din Europa Centrala – George – primul produs fintech oferit de o bancă din 

România: creat la Viena într-un hub digital, cu contribuția tinerilor IT-iști români. 
 

 

Area Sales Manager Admixtures 

Systems (Concrete Admixtures) 

BASF SRL 

1 post 

APLICĂ 

https://www.ejobs.ro/company/basf-srl/9015
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1248587
https://www.ejobs.ro/login/?dst=viewanunt&id=1248587


CRITERII DE SELECȚIE  

 Cunostințe de limba engleză 

 Peste 3 ani experiență în Vanzari, Constructii / Instalatii, Inginerie 

 Oraș de lucru 
  

o Cluj-Napoca 
 și  

alte 4 

 Nivel carieră 
  

o Mid-Level (2-5 ani) 

 și  

o Senior-Level (> 5 ani) 

 Nivel studii 
  

o Absolvent 
 și  

o Calificat 

 Tip job 
  

o Full time 

 Departament 
  

o Vanzari 

 și  

alte 2 

 Industrie 
  

o Constructii 

 Limbi străine 
  

o engleză 

 Permis conducere 
 B 

 Salariu net 
 nespecificat 

Candidatul ideal 

What we expect 

 University degree, education profile in civil engineering 

 Extensive sales experience (at least 3 years) and good technical understanding 

 Relevant knowledge of construction materials and construction industry 

https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/cluj-napoca
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/nivel-studii-calificat
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/engleza


 A team player with good negotiation skills, ability to grasp opportunities and identify complex 

client requests 

 Very good networking and socializing skills 

 Self-directed, detail oriented, prepared for frequent travel at country level 

 Fluent in English, Computer skills, Driving license “Cat. B” 

 Fluency in Romanian language is mandatory 

 The candidate should be located in one of the counties: Cluj, Mures, Alba, Sibiu or Bistrita 

Nasaud 

Descrierea jobului 

What you can expect 

 Directly reporting to the Market Manager in charge with the respective products and solutions 

line, the ASM is a ‘home-office’ based position, operational offices being in Ploiesti area, inquiring 

ability to act independently in an entrepreneurial, self-motivating manner. 

 The ASM is in charge of the business relationship with all potential and existing clients in the 

designated area, assess sales opportunities, develop and present creative proposals that ensure 

closing the sale. 

 Analyze market opportunity and develop win-win business relationships for potential partners. 

 The ASM is the relevant source for BASF monitoring competition in the designated area and 

permanently monitoring the evolution and the potential of the market. 

 The ASM is an ‘ambassador’ for all BASF’s construction chemicals products & solutions – in 

terms of marketing and representation of company in front of customers, partners, and relevant 

third parties. 

 Responsible for counties:Cluj, Mures, Alba, Sibiu, Brasov, Salaj, Satu Mare, Maramures, 

Harghita, Covasna. 

We offer 

Responsibility from day one in a challenging work environment and "on-the-job" training as part of 

a committed team. Work in a dynamic team in a world leading chemical company. 

Descrierea companiei 

La BASF noi cream chimie si facem acest lucru de peste 150 de ani. Cu ajutorul stiintei si 

inovatiei, ne ajutam clientii din aproape toate industriile sa faca fata cerintelor curente si viitoare 

ale societatii. 



Portofoliul BASF cuprinde de la substante chimice de baza, produse pentru industria materialelor 

plastice, produse performante, pana la produse chimice pentru agricultura, produse de sinteza 

fina, precum si petrol si gaze. BASF are peste 100.000 de angajati in toata lumea. 

 

 

Reprezentant Vanzari (Alba) 

Bergenbier S.A. 

2 posturi 

 

https://www.ejobs.ro/company/bergenbier-sa/2942

