
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. ANGAJEAZĂ ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII 

 

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: 

- Elaborează programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi a priorităţilor 

identificate la nivelul societății, în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de 

atragere a altor fonduri; 

- Publicarea anunțurilor privin achizitiile publice (anunțuri de intenție, de participare și 

de atribuire); 

- Lansarea procedurii de achizitii publice în SICAP; 

- Întocmirea caietului de sarcini și cuprinderea în cadrul acestuia a specificațiilor tehnice, 

communicate de compartimentul care solicită achiziția; 

- Întocmirea documentatiilor de atribuire și a celor descriptive; 

- Întocmirea notei estimative a contractului si a notei justificative cu privire la 

procedurile de achiziție publică; 

- Asigură desfășurarea propriu zisă a procedurilor de achiziție publică de atribuire a 

contractelor de furnizare produse, servicii și lucrări; 

- Comunicarea rezultatelor la diverse proceduri de achiziții publice către ofertanţi si 

participă la  negocierea și încheierea contractelor de achiziție; 



- Urmăreste respectarea contractelor de achizitii publice din punct de vedere al respectarii 

valorilor si termenelor; 

- Urmăreşte şi asigură respectarea prevederilor legale, la desfăşurarea procedurilor 

privind păstrarea confidenţialităţii documentelor de licitaţie şi a securităţii acestor; 

- Ţine evidenta contractelor ce au ca obiect achizitiile publice de bunuri, servicii sau 

activitati.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:  

vineri, 08.10.2021, ora 17. 

Selecția se va face în baza cazierului judiciar și a documentelor în copie legalizată care 

să ateste studiile și experiența. 

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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