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DIRECTOR ZONAL VÂNZĂRI 

 

Postul: Director Zonal de Vânzări  - Zona de sud a ţării 

Departamentul: COMPARTIMENTUL VÂNZĂRI 

Program de lucru: 8 ore 

 

CANDIDATUL IDEAL 

Cerinţe: 

• Studii: Studii superioare  

• Experiență: Experiență anterioară de minim 2 ani 

• Cunoștințe şi abilități: Operare PC: Word, Excel, PowerPoint, programe de baze de date. 

Cunoștințe de contabilitate primara 

Relații: 

Ierarhice: (control, îndrumare), posturi supervizate 

Este subordonat: Director Vânzări 

Are în subordine: Agenții de Vânzări din aria sa de acoperire 

Funcționale: Cu Departamentele Marketing, Financiar, Contabilitate, Vânzări, Depozit, Logistică şi IT 

De colaborare: Cu potențiali clienți, cu distribuitori autorizați, magazine de desfacere şi distribuție 

 

Sarcini și responsabilități: 

• Coordonează zona pe care o are în subordine ca pe un centru de profit 

• Asigură existenţa şi securitatea stocului de mărfuri în magazinele din zona arondată şi la 

nivelul distribuitorilor 

• Urmărește zilnic activitatea agenților de vânzări , asigurându-se de aplicarea corectă a 

procedurilor operaționale 

• Efectuează așa numitele vizite duble împreună cu agenții de vânzări din subordine conform 

planning-ului lunar /săptămânal prestabilit şi agreat de directorul de vânzări 
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• Efectuează periodic vizite la parteneri şi la distribuitori pentru a obţine şi colecta feedbak-

urile în urma aplicării procedurilor 

• Stabilește relații de dezvoltare cu noi parteneri, clienți etc. 

• Urmărește permanent activitatea concurenței în zona acoperită 

•  Realizează şi transmite periodic raportări privind activitatea şi concurenţa din zona de 

acoperire către Directorul General de Vânzări 

• Propune planuri de acțiune în vederea creșterii vânzărilor şi a obținerii de profit în zona 

arondată 

• Selecționează şi propune spre angajare persoane care corespund criteriilor pentru poziții de 

vânzare sau distribuire din subordinea sa 

• Stabilește conform structurii organizatorice, sarcinile şi responsabilitățile personalului din 

subordine, în baza fişelor de post 

• Organizează acordarea concediului de odihnă şi a zilelor libere pentru personalul din 

subordine 

• Stabilește targhetele lunare pentru echipa de vânzări din subordine şi le transmite acestora, 

nu înainte ca acestea sa fie agreate şi de Directorul General de Vânzări 

• Transmite targhetele lunare către departamentul financiar fiind responsabil de datele 

transmise 

• Se asigură de realizarea targhetelor  

• Colaborează cu contabilitatea în vederea stabilirii comisioanelor/bonusurilor agenților de 

vânzări din subordine conform realizărilor targhetelor transmise inițial 

• Verifica alături de colegii din echipă calculul salarial lunar şi sesizează în scris către 

contabilitate eventuale nereguli sau nelămuriri, iar în cazul în care acestea nu există vă transmite 

tot în scris acest lucru 

• Susține echipa din subordine atât din punct de vedere tehnic ( informații / beneficii produse , 

analiza piaței, colaborarea cu producătorii etc.), cât şi comercial în limitele responsabilități 

stabilite (discounturi, promoții, condiții comerciale etc.)  

• Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic în realizarea strategiilor pe termen 

scurt ale companiei în limitele respectării temeiului legal 
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• Efectuează deplasări frecvente, vizite, participări la expoziții şi alte evenimente în ţară şi în 

străinătate 

• Condiții de formare profesională 

• Participă la diverse traininguri, workshopuri, seminarii, congrese de specialitate etc. 

 

DESCRIEREA JOBULUI 

 

• Capacitatea de a lucra în echipă 

• Menține în permanență legătura cu tot personalul din subordine, precum şi cu distribuitorii şi 

partenerii firmei 

• Răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate către întreg personalul din subordine, 

către toate departamentele din companie, cu care colaborează, precum şi către toți partenerii şi 

clienții 

• Asigură un cadru optim pentru menținerea unor relații bune între conducere si angajați 

• Răspunde de menținerea, în cadrul departamentului, a unui climat favorabil îndeplinirii 

sarcinilor de lucru 

• Asigură sprijin în vederea stabilirii obiectivelor individuale la nivelul fiecărei persoane din 

subordine 

• Promovează respectul reciproc, colaborarea şi transparenţa în interiorul departamentului, în 

raporturile cu alte departamente, precum şi în relațiile cu persoanele din afara companiei 

• Respectă procedurile interne legate de utilizarea autovehiculului pe care îl are în folosință 

• Răspunde de realizarea planului de vânzări în zona arondată 

• Răspunde de buna desfășurare a procesului de vânzare la nivelul zonei coordonate 

• Răspunde de calitatea raportărilor periodice pe care le trimite Directorului General de 

Vânzări şi Departamentului de Contabilitate  

• Răspunde de respectarea legislației comerciale 

• Se preocupă în permanenţă de creșterea gradului propriu de profesionalism şi asigură un 

standard ridicat de profesionalism în realizarea activităților departamentului 

• Identifică nevoile de instruire ale personalului din subordine si asigură formarea continuă a 
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acestuia 

• Organizează şi conduce ședințele pentru sincronizarea activităților în vederea realizării 

obiectivelor de vânzări din zona sa 

• Propune masuri concrete pentru lărgirea bazei tehnico-materiale necesare activității in 

companie 

• Răspunde de fundamentarea măsurilor de motivare şi sancționare a personalului din 

subordine, participând (alături de persoanele abilitate) la luarea acestor masuri, conform 

procedurilor interne si prevederilor legislative în vigoare 

• Respectă şi asigură respectarea obiectivelor propuse în acord cu strategia companiei 

• Răspunde de confidențialitatea datelor referitoare la cifra de vânzări, profit, studiul 

concurenţei etc. 

 

DESCRIEREA COMPANIEI 

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 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. 

 

 

CV-URILE SE TRANSMIT LA ADRESA DE E-MAIL raul.ielcean@bistrivet.ro până la data de 

17.12.2021. 
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