Asociaţia Naţională a Fabricanţilor de Nutreţuri Combinate
Str. Matei Voievod nr. 29, et 2, birou 2.8 Sector 2, Bucureşti
Tel: 0722-60-59-57 ; Fax: 031-815-08-09; e-mail: anfnc@anfnc.ro

angajează urgent
ASISTENTĂ / ASISTENT PROIECT DEZVOLTARE
PROFILUL
Nivel carieră:
Aptitudini:

Entry level, cu sau fără experienţă (absolvent/ă a Facultăţii de Zootehnie , Biotehnologii, Medicină
Veterinară sau Agronomie, promoţia 2015 sau 2014)
Capacitate de ascultare şi învăţare, simţul datoriei şi al responsabilităţii, spirit de iniţiativă,
devotament profesional, dorinţa de implementare a cunostintelor profesionale dobandite in anii
de studiu, precum și interes în inițierea într-o carieră profesională.

Localizare:

Bucureşti (cu posibilităţi de deplasare periodic la diferite fabrici de nutreţuri combinate din ţară,
funcţie de nivelul de înţelegere şi specializare dorit a se atinge de către candidat, în domeniul
industriei nutreţurilor combinate, controlul calităţii şi nutriţiei animale)

Durata:

după parcurgerea perioadei de probă va urma o perioadă de minim doi ani de lucru pentru
atingerea obiectivelor dezvoltării ANFNC.

DESCRIEREA POSTULUI
Administrativ:
Asigurarea întocmirii, înregistrării, comunicării şi arhivării corecte a situaţiilor statistice ale industriei, a
documentelor, actelor şi situaţiilor contabile primare din activitatea desfăşurată.
Tehnic:

Colectarea, înregistrarea şi prelucarea dpdv statistic a datelor cu privire la evoluţia trimestriale a producţiei
de nutreţuri combinate din România precum şi evoluţiile preturilor şi parametrilor de calitate ai materiilor
prime
Diseminarea informaţiilor tehnice din domeniul fabricării nutreţurilor combiante, controlul calităţii şi
nutriţiei animale către membrii ANFNC.

Legislativ:

Înţelegerea şi mai apoi cunoaşterea aspectelor esențiale ale legislaţiei naţionale şi europene din
domeniul fabricării nutreţurilor combinate şi zootehniei .

DATA LIMITĂ TRANSMITERE CV ŞI SCRISOARE INTENŢIE: 17 iulie 2015 (la anfnc@anfnc.ro)
Asociaţia Naţională a Fabricanţilor de Nutreţuri Combinate (ANFNC) este organizaţia profesională care reprezintă interesele
fabricaţilor de nutreţuri combinate, fabricanţilor şi furnizorilor de premixuri vitamino-minerale, furnizorilor şi producătorilor de
aditivi furajeri, furnizorilor de echipamente şi tehnologii în relaţia cu autorităţile române (Guvern, Ministerul Agriculturii, Agenţia
Naţională Sanitar Veterinară, Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie din Zootehnie, Bursa Română de Mărfuri, etc),
precum şi asociaţiile de profil din zootehnie din România (Uniunea Crescătorilor de Păsări, Asociaţia Producătorilor de Carne
de Porc din Romania etc) şi din Europa (Federaţia Europeană a Fabricanţilor de Nutreţuri Combinate – FEFAC).
Înfiinţată în luna august 2013 de 11 societăţi comerciale, lideri în domeniul producţiei de nutreţuri combinate, ANFNC a devenit
functională începând cu 1 octombrie 2013 , având în prezent un număr de 50 de membri activi. Producţia anuală de nutreţuri
combinate fabricată de către membrii activi şi membrii în curs de aderare ANFNC este estimată a reprezenta aproximativ 54 %
din volumul total de nutreţuri combinate produse în sistem industrial în ţara noastră. Pe măsură ce vor adera noi membri,
societăţi producătoare de nutreţuri combinate, estimăm că la finele anului 2016 ANFNC va reprezenta interesele a peste 85-90
% din operatorii fabricanţi de hrană pentru animale.

