
 

 

POZIȚIA: Inginer constructor 

 

Profil: 

➢ Studii: superioare universitare, profil inginer constructor; 

➢ Experiență: > 5 ani în domeniu;  

➢ Certificări: certificare MLPAT (constituie un avantaj); 

➢ Limbi străine: engleză; 

➢ PC skills: MS Office (Excel, Word, Power Point); AUTOCAD; ROBOT sau alt soft de calcul, TEKLA. 

 

Aptitudini: 

➢ Abilități de comunicare și relaționare (cooperarea între diferite echipe de lucru, va fi necesară); 

➢ Onestitate; 

➢ Disponibilitate efort;  

➢ Realizarea de concepte funcționale bazate pe ultimele tehnologii;  

➢ Putere de concentrare;  

➢ Meticulos; 

➢ Fermitate; 

➢ Capacitate de adaptare; 

➢ Abilități de coaching. 

 

Responsabilități: 

➢ Participă activ la activitățile de achiziții strategice; 

➢ Analizează solicitările și face achiziții strategice corespunzătoare pentru a obține preț / calitate / livrare la 

timp și pentru a îndeplini cerințele utilizatorilor finali (uzinele consumatoare);  

➢ Efectuează selecția furnizorilor, RFQ, negociere și contractare; 

➢ Primește cererea utilizatorului și pregătește strategia de achiziții pentru a răspunde la timp cererii 

utilizatorului; 

➢ Selectează furnizorul ca având capacitate tehnică și economică, precum și competențele necesare pentru 

livrarea materialelor / serviciilor respective în condițiile solicitate de user; 

➢ Elaborează cereri de ofertă, analizează cotațiile primite, selectează cele mai bune oferte; 

➢ Pregătește strategia de negociere și o aliniază cu Șeful de birou / Lead Buyer-ul; 

➢ Participă la negocierile comerciale sau gestionează negocierea; 

➢ Pregătește raportul final de negociere și obține aprobarea la sfârșitul raportului final de negociere; 



 

➢ Plasează comenzile la furnizori și implementează contractului prin urmărirea livrării acestora în 

concordanță cu cerințele clienților interni; 

➢ Dezvoltă și menține profilul furnizorului, managementul relației cu furnizorul: 

➢ Face analize de piată, în vederea identificării de potențiali furnizori; 

➢ Monitorizează realizarea principalilor parametri contractuali (cantități livrate, calitate, termen de livrare); 

➢ Propune acțiuni corective în cazul în care contractul nu se derulează conform condițiilor stabilite; 

➢ Elaborează și actualizează continuu bazele de date privind furnizorii, prețurile și alte rapoarte interne; 

➢ Răspunde de actualizarea, verificarea și întreținerea datelor specifice din baza de date SAP; 

➢ Urmărește derularea contractelor pe care le gestionează; 

➢ Întreține comunicarea cu furnizorii cât și cu beneficiarii pentru toate problemele legate de derularea 

relațiilor contractuale. 


