
RESPONSABIL LOGISTICĂ / FLOTA AUTO 

 

DESCRIERE 

Căutăm o persoană organizată care să fie responsabilă de supervizarea şi organizarea întregii 

flote auto BistriVet.  

 

CANDIDATUL IDEAL 

●  Talent organizatoric şi înclinații pentru inovație şi dezvoltare profesională.  

●  Bune deprinderi sociale şi rezistență la stres. 

●  Capacitatea de a lucra în echipă. 

●  Cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj. 

 

  RESPONSABILITĂŢI 

●  Administrează, coordonează și gestionează asigurarea funcționarii parcului auto; 

● Organizează și realizează toate actele necesare aferente administrării și funcționarii parcului 

auto; 

●  Administrează bugetul de cheltuieli aferent parcului auto, reparațiilor şi carburanților; 

● Identifică furnizori care oferă servicii de transport, negociază şi supervizează activitatea 

acestora; 

●  Verifică, instruiește, organizează şi ţine evidenţa documentelor autovehiculelor parcului auto: 

ITP, rovigneta, dovada tahograf şi limitare viteza, polițele CASCO şi RCA. 

●  Menține relația cu Registrul Auto Român, Poliţie, Companiile de Asigurări, Companiile de 

Leasing, Service-urile Auto, Spălătorii Auto, ITP 

●  Ține evidenţa actelor necesare conducătorilor auto: fişa medicală, aviz psihologic, etc; 

●  Obține documentele şi avizele necesare pentru exploatarea parcului auto; 

●  Supervizează efectuarea reviziilor tehnice; 

●  Efectuează operațiunile de vânzare a mijloacelor fixe care ies din exploatare precum şi radierea 

acestora din evidenţele autorităților (Poliţie, Administrație Fiscală, etc). 

●  Stabilește necesarul de piese de schimb şi consumabile auto; 

●  Menține relația cu societățile de asigurare şi urmărește dosarele de daună. 



 

●  Menține o bază de date actualizată a parcului auto. 

 

 

BENEFICII 

 

● Salariu atractiv; 

● Telefon de serviciu; 

● PC/ Laptop şi alte accesorii necesare; 

● Mediu de lucru într-o echipă tânără şi dinamică; 

 

Compania Bistri-Vet este una dintre cele mai importante companii de distribuție în domeniul 

medical veterinar din România. Oferim un portofoliu solid de produse de uz veterinar, contribuind 

astfel la bunăstarea animalelor. 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 Bistri-Vet 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 tel: 0735 231 866 


