Termeni de referință
Manager Fermă, Cobor
●
●

Angajator: Carpathia Agro-Finance (CAF)
Locația: satul Cobor, comuna Ticușu, jud. Brașov

Prezentare
Fundația Conservation Carpathia (FCC) este o organizație românească non-profit fondată în 2009 cu scopul
de a crea, în sudul Carpaților Meridionali, o rezervație naturală de clasă mondială, în beneficiul biodiversității
și al comunităților locale, pentru generațiile viitoare.
Ferma de Biodiversitate Cobor este îmbinarea perfectă de pășuni cu valoare naturală ridicată, conservare a
biodiversității, agricultură ecologică, o destinație ideală pentru turism și afaceri și un loc minunat pentru cai și
vite. Ferma face parte din proiectul FCC și este un model de afacere verde de succes, ce are ca scop
dezvoltarea comunității locale, într-un echilibru perfect cu natura.
Ferma ecologică are o suprafață de aproximativ 500 ha de teren agricol, desfășoară programe de eco-turism,
de creștere a rasei de vite specifică Transilvaniei, Sura de stepă, herghelie de cai și creșterea câinilor din rasa
Ciobănesc Carpatin.
Viziunea noastră pentru fermă este aceea de a crea un model în care conservarea biodiversității și
profitabilitatea merg mână în mână: în timp ce conservăm și îmbunătățim biodiversitatea locală, ferma trebuie
să creeze suficient profit astfel încât să contribuie financiar la proiectul de conservare Carpathia.
Suntem în căutarea persoanei potrivite pentru postul Manager Fermă Cobor, care să gestioneze activitățile
curente și să dezvolte ferma în viitor.

Principalele sarcini și responsabilități:
●
●
●
●
●
●

Coordonează activitatea zootehnică și agricolă specifică fermei de agricultură ecologică;
Rol de organizare și planificare a întregii activități de zi cu zi a fermei (animale, vegetale și
ecoturism);
Responsabil cu managementul eficient al fermei (agricol, tehnic, uman, financiar, administrativ,
logistic);
Managementul echipei de asistenți și a întregului personal (de la recrutare, formarea, instruirea,
motivarea și supravegherea echipelor de lucru);
Responsabil cu dezvoltarea activităților fermei, inclusiv atragere de finanțări și inițiere proiecte de
conservare;
Gestionarea procesului legat de APIA
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●
●
●
●
●
●
●

Menținerea relațiilor bune cu terți: medici veterinari, autorități publice locale, etc.
Elaborarea planului de aprovizionare / Managementul stocurilor și aprovizionare
Gestionarea activităților de implementare a abatorului, marketing și vânzare a cărnii de vită
Reprezentarea fermei și a proiectului Carpathia față de oaspeți și în grupurile de lucru relevante;
Este responsabil pentru sănătatea și securitatea din fermă și de respectarea tuturor măsurilor
necesare conform cerințelor legale;
Implicare în organizarea evenimentelor pentru grupuri găzduite la Cobor (în colaborare cu echipele
de Turism și Comunicare din Carpathia)
Raportare periodică referitor la activitățile fermei către superiorul direct

Cerințele postului
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Nivel studii: absolvent facultate cu specializare în științe agricole, dezvoltare rurală, științe naturale
sau biologie;
Experiență de minim 3 ani într-un rol de management similar;
Experiența în agricultura ecologică, și/sau în creșterea animalelor reprezintă un avantaj;
Abilități de organizare, coordonare si prioritizare foarte bune;
Capacitate de a coordona o echipă și de a interacționa cu persoane diverse ca nivel de educație,
studii, pregătire profesională
Bune abilități de analiză și luare a deciziilor;
Disponibilitate de a lucra cu program prelungit, flexibil, cu posibilități limitate de vacanță în timpul
sezonului turistic și agricol;
Cunoștințe de bază operare Microsoft Office;
Cunoștințe bune (scris și vorbit) în limba română și engleză;
Permis de conducere Categoria B.
Disponibilitate de relocare la Cobor
Pasiune pentru natură și ecologie și motivat de misiunea organizațiie Carpathia.

Avantaje
Ferma Cobor deține o casă frumos renovată în care oferim cazare gratuită ocupanților postului de Manager
de Fermă și celor 2 Asistenți de fermă.

Cum să aplici
Trimite CV-ul la jobs@carpathia.org, menționând în subiectul emailului denumirea postului pentru care aplici.
Vom contacta pentru interviu doar candidații care corespund cerințelor. Mulțumim!

2/2

