
 
 
 
 

ATENȚIE: Prin aplicarea la acest job, se consideră că avem consimțământul Dvs. implicit pentru procesarea datelor cu caracter 
personal de către MHL, conform Regulamentului (UE) 2016/679 

 

Coordonator activitate distribuție | Iași 
 
Ești o fire dinamică și proactivă, ai bune abilități de comunicare, convingere și negociere, capacitate de 
lucru atât independent cât și în echipă și, în plus, deții un bagaj minim de cunoștințe în domeniul 
logisticii? Ești binevenit să ocupi postul de Coordonator activitate distibuție în cadrul companiei 
noastre, cu aproape 25 de ani de experiență în domeniul transportului și logisticii. 
 
Trimite-ne CV-ul tău pe adresa angajări@transgor.com sau contactează-ne la numărul de telefon: 
0721.251.852  pentru a afla mai multe detalii. 
______________________________________ 
 
Unde vei lucra:  la sediul central TRANSGOR LOGISTIK, în Tomești – Iași, Str. Stupinelor, nr. 41. 
 

Ce vei face:  vei asigura suportul managerului în ceea ce privește coordonarea și supervizarea 
activităților zilnice și gestionarea resurselor umane din cadrul departamentului. 
 
Care va fi obiectivul tău: creșterea eficienței și profitabilității departamentului. 
 
Profilul candidatului ideal: 

• experiență relevantă în vânzări, preferabil în sfera serviciilor; 

• capacitate de lucru într-un mediu dinamic; 

• abilitatea de adaptare a stilului de comunicare în funcție de partenerul de discuție; 

• capacitate de prioritizare și organizare a task-urilor proprii și ale echipei; 

• cunoștinte de operare PC (MS Office) - nivel mediu/avansat; 

• absolvent de studii superioare; 

• disponibilitate la deplasări (permis categoria B). 

 

Care vor fi principalele tale sarcini: 

• contractarea soluțiilor suplimentare de transport în funcție de volumul de marfă; 

• găsirea de noi subcontractori pentru livrările locale și/sau pentru cursele regulate către HUB-

urile Pall-ex din țară (Sibiu și Bacău); 

• gestionarea și soluționarea eventualelor probleme de transport ce pot apărea și comunicarea 

acestora către clienți si parteneri; 

• implicarea activă în menținerea unui echilibru între satisfacerea nevoilor clienților și aplicarea 

procedurilor operaționale pentru atingerea obiectivelor stabilite; 

• medierea și rezolvarea eventualelor conflicte ce pot apărea între personalul din departament. 

 
Ce beneficii îți oferim pe lângă pachetul salarial: 

• bonuri de masă și decontarea transportului; 

• abonament medical anual la o clinică privată; 

• formarea și dezvoltarea continuă a competențelor profesionale; 

• loc de muncă stabil și oportunitatea să îți dezvolți cariera într-un mediu de lucru plăcut, alături de o 

echipă dinamică și profesionistă. 
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