
Specialist Resurse Umane 

Locația: Bistrița 

 

 

 

Responsabilităţi 

 

• Gestionează drepturile individuale ale personalului, inclusiv salariile și indemnizațiile. 

 

• Administrează contractele și procedurile de angajare legate de preluarea atribuțiilor, 

perioadele de probă, reînnoirea contractelor și încetarea raporturilor de muncă.  

 

• Raspunde de corecta evidență a datelor din Revisal și operează în termenele legale 

modificările survenite.  

 

• Întocmește contractele individuale de muncă și se asigură de colectarea tuturor 

documentelor necesare dosarului de personal. 

 

• Eliberează adeverințe de salariat de toate tipurile solicitate. 

 

• Elaborează și actualizează fișele de post ale salariaților. 

 

• Coordonează relația cu ITM și alte instutuții ale statului privind contribuții și alte obligații. 

 

• Urmărește legislația muncii și informează conducerea cu privire la noile reglementări. 

 

• Desfășoară o serie de sarcini administrative în domeniul resurselor umane (precum 

îndosarierea, înregistrarea de documente, arhivarea, întreținerea bazelor de date etc.) 

 

• Înregistrează facturile de achiziții diverse, servicii și utilități. 

 

• Întocmește bonurile de consum, se asigură de consumul corelat cu referatele de 

necesitate/devizele aferente. 

  

• Întocmirea tuturor cerințelor şi rezolvarea în timp util a sarcinilor dictate de superiorul 

ierarhic. 

 

 

 

Candidatul ideal 

 

• Studii medii/superioare 

• Cunoștințe operare aplicații MS Office 

• Bune abilități de comunicare și prezentare 

• Abilități de operare program de contabilitate  



• Bune abilități organizatorice 

• Certificat Inspector Resurse Umane 

 

Beneficii 

• Pachet salarial atractiv; 

• Traininguri de specialitate; 

• Alte beneficii (telefon, laptop etc.); 

• Posibilități reale de avansare; 

• Mediu de lucru dinamic (care încurajează creativitatea, performanța); 

 

Descrierea companiei 

Bistri-Vet este una dintre cele mai dinamice companii în distribuția și vânzarea de produse medical 

veterinare din Romania.  

Oferim un portofoliu solid de produse de uz veterinar, având 2 divizii principale: divizia 

ANIMALE DE COMPANIE & divizia FERME. 

Alături de noi poți beneficia de oportunități pentru dezvoltarea carierei, îți poți perfecționa 

cunoștințele şi poţi întâlni toate ingredientele pentru a fi mulţumit şi împlinit pe plan profesional. 

În echipa BistriVet, ne ghidăm după valori precum: inovație, calitate, integritate, respect şi 

focalizare pe client. 

Dacă te identifici cu aceste valori, ești persoana pe care o așteptăm să facă parte din echipa noastră. 

 

Detalii la 0735 231 866 

cariere@bistrivet.ro 


