
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. ANGAJEAZĂ SECRETARĂ 

 

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; 

- Abilitatea de a rezolva sarcini multiple cu termene limită; 

- Abilități organizatorice, interrelaționare și negocierea situațiilor problematice; 

- Putere de decizie, asumare de responsabilități; 

 

DESCRIEREA JOBULUI: 

- Stabilirea si intretinerea relatiilor de protocol; 

- Promovarea imaginii firmei; 

- Structureaza informatiile pe probleme; 

- Gestioneaza informatia cuprinsa in fisiere si directoare; 

- Arhiveaza informatia; 

- Tehnoredactarea documentelor; 

- Multiplicarea documentelor; 

- Realizarea comunicarii utilizand aparatura de birotica; 

- Primirea corespondentei; 

- Inregistrarea corespondentei; 

- Sortarea si distribuirea corespondentei ; 

- Întocmirea corespondentei simple, de rutina ; 

- Inregistreaza solicitarile pentru audiente; 

- Intocmirea programului de intalniri ; 

- Raspunde de utilizarea si pastrarea in bune conditii a aparaturii din dotare ; 

- Informeaza persoana ierarhic superioara asupra problemelor ce apar in desfasurarea 

activitatii la locul de munca ; 

- Indeplineste si alte atributii stabilite de seful ierarhic superior in conformitate cu 

reglementarile legale ; 



- Prezinta un comportament profesional in timpul zilei de lucru ; 

- Periodic face propuneri de imbunatatire a activitatii prestate ; 

- Utilizeaza resursele existente exclusiv in interesul firmei ; 

- Respecta prevederile normativelor interne si procedurile de lucru specifice postului sau ; 

- Respecta instructiunile proprii de sanatate si securitate a muncii si orarul de munca; 

- Este interzisa obtinerea de avantaje/foloase necuvenite ;  

- Nu primeste bani sau alte foloase pentru exercitarea atributiunilor de serviciu, nu foloseste 

sub nici o forma calitatea pe care o detine in cadrul organizatiei pentru rezolvarea unei 

probleme personale sau pentru obtinerea unor privilegii personale ; 

- Se supune examenelor medicale obligatorii, periodice, la angajare sau la reincadrarea in 

activitate, organizate de catre angajator in colaborare cu cabinetul de medicina muncii ; 

- Participa la programele de training organizate de catre angajator, programe ce pot duce la 

imbunatatirea calitatii activitatilor prestate ; 

- Participa la sesiunile de evaluare profesionala organizate periodic de catre angajator si are 

obligatia sa-si imbunatateasca performantele in functie de rezultatele evaluarilor; 

- Are o tinuta decenta si nu paraseste locul de munca fara aprobarea seful direct ; 

- Nu angajeaza discutii cu colegii sau alti angajati ai firmei referitoare la conditiile de 

salarizare si a altor informatii ; 

- In afara firmei nu are voie nici macar indirect sa faca publice evenimente, proceduri de 

lucru, detalii tehnice sau sa discute competenta, salarizarea, contractele de munca sau 

contractele comerciale ale angajatorului sau actele incheiate cu angajatorul ; 

- Respecta confidentialitatea datelor, informatiilor si a documentelor ce ii sunt transmise de 

angajator, la care are acces in virtutea desfasurarii activitatii sale, despre proiectele 

acestuia precum si orice alte date a caror divulgare ar produce prejudicii materiale si/sau 

morale acestuia. 

 

SE OFERĂ 

- Pachet salarial atractiv; 

- Bonuri de masă; 

- Mediu de lucru plăcut într-o echipă dinamică. 

 

DEPUNERE CANDIDATURĂ 

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

registratura societății până joi, 02.12.2021, ora 1400, sau până la ocuparea postului. 

 

Termen limită pentru depunerea candidaturii:  

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. 

mailto:resurseumane@algorithmresidential.ro

