
  KARPATEN MEAT  

 

         

 
 

Vrei să lucrezi într-o companie multinațională cu experiență în domeniu, într-un mediu de 
lucru tânăr și dinamic? La Karpaten Meat vei avea un pachet de beneficii atractiv (salariu 

motivant în funcție de performanțe, prime, zile suplimentare concediu odihnă etc) și 
oportunități de dezvoltare personală și profesională, cât și traininguri. 

 
Dacă ți-ar place să fii: 

OPERATOR BAZA DE DATE  
 

Dacă: 
• Cunoști limbi străine: germană și/sau engleză  

• Ai cunoștințe solide de operare PC (pachet Office, Excel nivel mediu obligatoriu, Internet) 

• Ai experienţă în gestionare baze de date 

• Ai abilități de organizare a informației, stabilire de priorități  

• Ești operativ/ă în realizarea obiectivelor şi a sarcinilor trasate 

• Ai o bună memorie a datelor şi cifrelor 

• Şi ai carnet de conducere categoria B  

 
Și vrei să faci parte din echipa noastră, susținându-ne în: 

• Actualizarea, gestionarea şi menţinerea la zi a bazei de date a animalelor – Stockbook, pentru departamentul 
din Alţîna 

• Efectuarea de situaţii şi analize în programele de management ale animalelor 

• Actualizarea permanentă a bazei de date de gestiune a animalelor, efectuarea de selecţii pe animale conform 
cerinţelor 

• Efectuarea raportărilor necesare pentru departamentele implicate cât şi pentru managementul companiei 

• Administrarea datelor de la ceilalţi colegi din diverse departamente şi furnizarea de informaţii pentru o mai 
bună desfăşurare a proceselor 

• Menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor între departamente şi manifestarea unui spirit pro-activ 

• Păstrarea evidenţelor stabilite prin proceduri ANARZ 

• Întocmirea dosarelor / informărilor necesare autorităţilor sanitar-veterinare sau medicului veterinar şi 
depunerea acestora în termenele stabilite / legale 

• Întocmirea şi verificarea actelor/documentelor pentru animale, asigurarea suportului administrativ 

• Elaborarea şi redactarea documentelor şi situaţiilor cerute de management, colegi din departament 

• Preluarea, înregistrarea, distribuirea la compartimentele implicate, îndosarierea şi arhivarea corespondenţei şi 
a mesajelor primite din partea partenerilor, clienţilor sau angajaţi 

• Preluarea şi direcţionarea apelurilor telefonice 

 

Atunci contactează-ne la:      

Karpaten Meat Group 

+40 736 620 911 

recruiting@karpaten-meat.com             www.karpaten-meat.com 
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