
S.C. FRIZONAGRA S.R.L. 

 

ANUNȚ ANGAJARE INGINER AGRONOM 

 

Descrierea societăţii şi a postului scos la concurs 

Societatea este situată în judeţul Vrancea şi are în exploatare o suprafaţă de 3.700 hectare 

teren arabil, cu posibilitatea extinderii până la 5.000 ha în următoarea perioadă. Dispunem de o 

bază materială performantă în ceea ce priveşte maşinile şi utilajele agricole, de personal calificat 

şi cu experienţă şi un sediu de fermă modernizat. 

 

Salariul oferit pentru primul an de activitate este de 3000 lei net, la care se adaugă 

bonuri de masă, cazare şi alte bonificaţii materiale în funcţie de rezultatele obţinute. 

 

Date de contact 

Persoanele interesate vor trimite până la data de 20.02.2017 un Curriculum Vitae în limba 

română la adresa de email frizonagra@gmail.com , în format DOC și/sau PDF. 

Persoana contact: Nicoleta Olteanu 

 

Ocuparea postului se va face în două etape: 

- concurs de preselecţie, constând într-un test scris tip grilă; 

- interviu cu persoanele selectate în urma concursului scris. 

 

Cerinţe specifice candidatului şi atribuţiile postului 

 Să aibă cunoştinţe teoretice temeinice privind disciplinele de bază din agricultură; 

 Organizează şi coordonează activitatea curentă a fermei vegetale;  

 Planifică, împreună cu administratorul, suprafaţa destinată cultivării, organizează şi 

întocmeşte documentaţia privind managementul suprafeţelor de teren arabil gestionate; 

 Supraveghează utilizarea resurselor materiale şi umane necesare desfăşurării activităţii fermei 

şi ia măsuri imediate şi ferme pentru eliminarea sau limitarea prejudiciilor materiale aduse 

patrimoniului fermei atât de către personalul din subordine cât şi de către terţi; 

 Face propuneri privind recrutarea, formarea profesională, recompensarea si sancţionarea 

personalului din subordine; 

 Stabileşte, împreună cu administratorul, modalităţile şi programul de execuţie a lucrărilor de 

specialitate (însămânţare, erbicidare, fertilizare, recoltare etc.); 

 Face propuneri şi participă activ la procesul de planificare şi achiziţionare a resurselor 

materiale necesare unei bune activităţi a fermei (seminţe, pesticide, îngrăşăminte, utilaje şi 

echipamente agricole etc.);  

 Realizează periodic, în funcţie de solicitările administratorului, rapoarte privind activitatea 

curentă, resursele utilizate, rezultatele obţinute etc. şi face propuneri privind îmbunătăţirea 

rezultatelor viitoare;  

 Monitorizează mediul agricol şi social din zona sa de activitate şi raportează rezultatele 

superiorilor;  

 Planifică şi execută, atât în teren, cât şi în evidenţa scriptică a societăţii, schimburile de 

terenuri în vederea măririi gradului de compactare a suprafeţelor de teren cultivate; 

 Supervizează încheierea, înregistrarea, executarea contractelor de arenda, precum şi 

reînnoirea acestora înainte de expirare; 

 Reprezintă ferma pe care o conduce în relaţiile cu terţii persoane fizice sau juridice; 

 Să posede carnet de conducere minim categoria B. 

 Experienţa în postul scos la concurs nu este absolut necesară, dar se pune accent în special pe 

disponibilitatea de acumulare de noi cunoştinţe şi de implementare a acestora în practică, precum 

şi disponibilitatea de relocare a locuinţei pe perioada angajării. 
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