
  

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: 

MANAGER DEPARTAMENT CARNE VITA 
 

Dacă: 
 Ai experiență în coordonare echipe si relaționare cu clienți (minim 3 ani) – experiență în domeniul produselor 

alimentare perisabile constituie avantaj 

 Cunoști domeniul HoReCa, cu precădere vânzarea de carne de vită de calitate 

 Ai abilitați coordonare echipe (administrativ, producție, logistică, vânzări)  

 Ai abilitatea de a întelege procesele și de a le optimiza și transpune în practică  

 Ai abilitați de organizare și leadership 

 Ai abilități de prioritizare a taskurilor și planificare 

 Ai cunoștințe de operare PC (pachet Office) 

 Ai abilități excelente de comunicare și orientare către client și rezultat 

 Îți place să lucrezi într-un domeniu dinamic 

 Îți place să ai contact direct cu clienții și domeniul vânzări  

 Deți carnet de conducere cat. B 

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

 Coordonarea echipelor de producție, administrativă și logistică 

 Implementarea și coordonarea procesului de selecție și împarțire a produselor în funcție de clienți 

 Coordonare și suport în toate procesele departamentului 

 Asigurarea efectuării la zi și eficient a proceselor și a actualizării bazelor de date 

 Menținerea relației cu clienții actuali și dezvoltarea rețelei de clienți 

 Promovarea conceptului și a produselor companiei 

 Întocmirea de oferte pentru clienți 

 Vânzarea de carne de vită Angus de calitate în România și pentru export 

 Menținerea la zi a bazei de date a clienților (CRM) 

 Participarea la târguri și expoziții de profil   

 

Atunci contactează-ne la:      

Karpaten Meat Group 

+40 786 360 290 

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

mailto:recruiting@karpaten-meat.com

