
SC Horticultura SA angajează: 

Șef Secție 

(Spații Verzi) 

Cerințe    

a)  Studii: superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă în domeniul 

agronomiei. Studiile în domeniul peisagistic constituie avantaj. 

 b)  Altele: minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor  

Atribuțiile postului: 

 întocmește situatii de lucrări;   

 răspunde de rezolvarea tuturor problemelor subordonaților, de organizarea 

corespunzătoare a activităţilor zilnice; 

 raspunde de întreținerea spațiilor verzi pe sezoane de lucru, organizează aprovizionarea 

materialului dendro-floricol a punctelor de lucru; 

 ajută personalul din subordine să-şi organizeze şi să planifice judicios activitatea, 

controlând şi analizând modul cum îşi îndeplinesc atribuţiile de serviciu; 

 întocmește devizele de lucrari și urmărește încadrarea în cheltuielile planificate; 

 urmărește folosirea eficientă a forței de muncă planificată atât calificată cât și necalificată; 

 urmarește îndeplinirea cantitativă și calitativă a planului de producție la toate sortimentele; 

 asigură aprovizionarea cu necesarul de plante și material floricol; 

 răspunde de aplicarea, implementarea sistemului managementului calității; 

 propune acțiuni corective și preventive în vederea eliminării cauzelor deficiențelor 

constatate în cadrul secției; 

 participă la analiza SMC (analiza efectuată de management); 

 participă la identificarea și evaluarea aspectelor de mediu, la stabilirea obiectivelor și 

programelor de mediu; 

 asigură respectarea cerințelor legale de mediu aferente activităților desfășurate; 

 răspunde de depozitarea în condiții adecvate a deșeurilor; 

 realizează verificarea pe bază de teste a personalului direct subordonat; 



 respectă Regulamentul Intern, respectă și aplică actele normative in vigoare si Contractul 

Colectiv de Muncă aplicabil; 

Aptitudini și competențe: 

- bune abilități de conducere echipe ( peste 50 de persoane); 

- cunoștințe de operare calculator ( MS Office); 

- bun comunicator; 

- persoană deschisă spre învățare, acumulare experiențe noi; 

- permis conducere categoria B 

 

Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta la numărul de telefon  0256 498 667 

Dacă sunteți interesat/ă, vă rugăm să trimiteți cv-ul d-voastră la adresa de mail  

contact @horticultura.ro 

http://0256498667/

