
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. ANGAJEAZĂ ȘEF COMPARTIMENT 
APROVIZIONARE 

 

CANDIDATUL IDEAL 

- Experiență de minimum 2 ani; 

- Capacitate de organizare; 

- Motivare şi de coordonare a unui colectiv; 

- Abilități de comunicare și lucru în echipă; 

- Abilităţi de interrelaţionare şi comunicare; 

- Perseverenţă în atingerea obiectivelor; 

- Cunoştinţe PC; 

- Capacitate de analiză și de sinteză; 

- Autodisciplină, perseverență, dorință de progres; 

- Atenție la detalii și capacitate de a rezolva problemele; 

- Persoană dinamică, pro-activă, serioasă; 

- Spirit analitic și de observație, dinamism; 

 

DESCRIEREA JOBULUI: 

- Organizarea, planificarea, conducerea şi coordonarea activităţilor aprovizionare, 

depozitare, distribuţie şi transport; 

- Planifică, îndrumă şi controlează activitatea de aprovizionare, recepţie, distribuţie şi 

consum a materialelor, obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe necesare societăţii 

urmărind legalitatea documentelor întocmite; 

- Verifică şi răspunde de fundamentarea necesarului de aprovizionat având la bază 

cererile de necesitate (referatele) întocmite la nivelul departamentelor, birourilor care 

solicită achziţionări de bunuri materiale; 

- Organizează centralizarea cererilor de materiale (planurilor de aprovizionare unde este 

cazul) şi stabileşte priorităţile şi programul de aprovizionare; 

- Organizează activitatea de prospectare a pieţii pentru materialele ce urmează a se 

achiziţiona; 

- Organizează şi controlează modul de desfăşurare a activităţii de inventariere şi 

urmăreşte valorificarea rezultatelor inventarierii la gestiunile din cadrul 

departamentului; 

- Planifică şi organizează executarea transporturilor de marfă; 



- Urmăreşte încadrarea în consumurile normate şi ia măsuri de evitare a risipei; 

- Participă la analiză şi rezolvă problemele de calitate cu operativitate şi eficienţă, în 

vederea îmbunătăţirii calităţii produsului, prin mijloace şi metode specifice; 

- Stabileşte cu obiectivitate priorităţile în derularea activităţii la nivelul fiecărui angajat 

din subordine, în funcţie de natura prevederilor de plan. 

 

SE OFERĂ 

- Pachet salarial atractiv; 

- Bonuri de masă; 

- Mediu de lucru plăcut într-o echipă dinamică. 

 

CV-urile se trimit la adresa de mail: resurseumane@algorithmresidential.ro 

Nr. de telefon: 0754.031.616 

 

Termen limită pentru depunerea candidaturii:  

miercuri, 29.09.2021, ora 1700. 

Selecția se va face în baza documentelor în copie legalizată care să ateste experiența și 

a cazierului judiciar. 

Trimiterea CV-ului reprezintă acordul dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor 

cu caracter personal în scopul implicării în procesul de recrutare și angajare.  

În cazul în care nu sunteți selectat, CV-ul va rămâne în baza noastră de date pentru a va 

putea contacta în eventualitatea unei alte oportunități de colaborare. 
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