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LEONI este un furnizor global de produse si solutii pentru gestionarea energiei si a datelor in sectorul auto si alte industrii. Lantul valoric cuprinde fire, fibre optice, 

cabluri standardizate, cabluri speciale si componente aferente realizate prin intermediul sistemelor de cablare dezvoltate la comanda, precum și servicii. In calitate 

de partener de inovatie si furnizor de solutii, LEONI isi sustine clientii cu dezvoltare accentuata si expertiza in sisteme. Grupul de companii listat pe piata are 

100.000 de angajati in 30 de tari, generand vanzari consolidate in valoare de 4.1 miliarde euro in 2020. 
 

Cautam persoane ca tine. 
 

Controller (m/f/d) 
Pozitii disponibile: 2| Recrutare Interna | Recrutare Externa 
 

Sarcinile tale: 

• Intocmirea si alocarea bugetului si a cheltuielilor pentru fiecare departament si centre de costuri; 

• Urmarirea si actualizarea costurilor; 

• Analizeaza rapoartele de costuri: planificate / bugetate / previzionate fata de situatia actuala; 

• Urmarirea investitiilor; 

• Pregatirea  rapoartor financiare lunare si anuale specifice sau in functie de solicitari si specificatii; 

• Asigura planificarea si previzionarea rapoartelor financiare; 

• Pregatirea, validarea si analiza rapoartelor periodice si analiza KPI; 

• Identificarea si propunerea optimizarii si standardizarii proceselor existente; 

• Respectarea termenelor limita a rapoartelor periodice sau ad-hoc pentru management; 

Competentele tale: 

• Diploma de licenta economie (Contabilitate de cost, Controlling, Finante); 

• Avantaj experienta profesionala in controlling  

• De preferat experienta in contabilitate pe centre de cost; 

• Bune abilitati PC si cunostinte Microsoft Office (lucreaza foarte bine cu functiile Excel); 

• Experienta de lucru cu sistemele ERP in domeniul controlling-ului sau financiar (de preferinta sistemul SAP); 

• Nivel bun al limbii engleze (scris si vorbit); 

• Abilitatea de a analiza datele financiare si de a pregati rapoarte financiare, declaratii si previziuni cu o atentie deosebita la detalii; 

• Abilitatea de a mentine confidentialitatea informatiilor din punct de vedere financiar si de a demonstra un nivel ridicat de integritate; 

• Bune abilitati de comunicare si analiza; 

• Disponibilitatea de a invata continuu 
 

Oferta noastra:  

• Pachet salarial atractiv care presupune: salariu fix, tichete de masa si bonus anual de performanta 

• Pentru a sarbatori evenimentele  pe care le consideram importante din an, acordam Prime pentru Paste, concediu si Craciun (insumand 1 salariu de 

incadrare), prima de 1 Iunie si diferite prime cu caracter social 

• Zile libere platite de companie pentru prezenta neintrerupta la locul de munca si zile suplimentare de concediu de odihna acordate in functie de vechimea 

totala in munca 

• Ca sa rasplatim fidelitatea angajatilor in cadrul companiei, avem un sistem de fidelizare, care presupune un spor intre 3% si 12% din salariul de incadrare 

• Instruire profesionala si programe de dezvoltare a carierei, iar in acest sens facilitam accesul la resurse care te fac un profesionist mai bun. De exemplu, 

ai abonament lunar gratuit la una dintre cele mai mari biblioteci online, acces la cursuri online gratuite si planuri anuale de instruire si dezvoltare 

• Discounturi la produse si servicii Orange 

• Program de integrare cu o abordare mixta de învațare (e-learning & instruire la locul de munca), pentru a-ti facilita un start si o integrare cat mai buna in 

cadrul echipei 

• Cantina in incinta fabricii  si transport gratuit 
 

Urmatorii pasi?   

Daca esti interesat de acest post, vino cu aplicatia interna semnata de catre superior la departamentul Resurse Umane sau trimite-o pe mail responsabilului de 

recrutare. Ataseaza un CV si o scrisoare de intentie acestei aplicatii pentru a-ti sustine candidatura. Aplicatiile incomplete sau care nu corespund profilului postului 

nu vor fi considerate valide. 
 

Leoni Bistrita 

Anamaria Pop, Departamentul de Resurse Umane, +40 (0) 263-201.207 

email:  anamaria.pop@leoni.com 
 

LEONI proceseaza datele dumneavoastra intr-un sistem informatic care este consecvent in cadrul companiei si care utilizeaza furnizori externi. Prin trimiterea 

aplicatiei dumneavoastra, sunteti de acord cu aceasta procedura. LEONI asigura respectarea protectiei datelor. 

* Oamenii de toate genurile sunt tratati în mod egal; Pentru simplificarea lingvistica si o mai buna intelegere, in text se foloseste doar  forma masculina.  

Aplicatiile interne pentru acest post se primesc pana la data de 06.08.2021 

mailto:anamaria.pop@leoni.com
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LEONI procesează datele dumneavoastră într-un sistem informatic care este consecvent în cadrul companiei și 

care utilizează furnizori externi. Prin trimiterea aplicației dumneavoastră, sunteți de acord cu această procedură. 

LEONI asigură respectarea protecției datelor. 

*Câstigă 3198 lei BRUT: 
 

• Salariu lunar 2380 lei brut 

• Primă Paște+Crăciun+Concediu 2380 lei brut 

• Bonus de eficiență, calitate și prezență 200 lei brut 

• Tichete de masă în valoare de 20 lei/zi  

• Ore suplimentare 200% 

• Spor de noapte 25% 

• Transport gratuit 

• Cantină 

• Acces la servicii medicale 

• Contract pe perioadă nedeterminată 

• Bonus pentru recomandări 

• Instruire profesională 

• Mediu de lucru sigur 
 

  Cerințe: 

• Absolvent studii medii 

• Responsabilitate și spirit de echipă 

• Disponibilitatea de a lucra în schimburi 

LEONI BISTRIȚA ANGAJEAZĂ  
MUNCITORI ASAMBLARE CABLAJE 

Următorii pași? Poți aplica fizic sau online 
Sediul firmei: Drumul Tărpiului nr. 24 

Aplică online. Așteptăm cu nerăbdare să te întâlnim. 

Online: www.bit.ly/leoni_aplica    
 

sau te așteptăm în fiecare zi de Miercuri și Joi pentru interviu și testare           

la sediul firmei de pe Drumul Tărpiului nr 24, ora 8:00 
 

Departamentul de Resurse Umane, 0751 257 671 

*Pachetul salarial se aplică cu 1 August 2021 

 

 


