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Termeni de referință:  

Asistent Manager Fermă, Cobor 

 

● Angajator: Carpathia Agro-Finance SRL (CAF) 

● Post: normă întreagă, pe perioadă nedeterminată 

● Locul desfășurării activității: 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 face parte din proiectul Carpathia 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 Asistent Manager Fermă Cobor, cu următoarele 

responsabilități: 

Principalele sarcini și responsabilități: 

● Supervizarea activităților de zootehnie (cai, vite) și a echipei dedicate pentru aceste activități; 

● Responsabilități privind producerea hranei (fân și lucernă) pentru cai și vite și aprovizionarea cu 

hrană pentru animale; 

● Gestiunea pășunatului, a mașinilor agricole și a programului cu pajiștile de stejari; 

● Responsabilitati cu programul și canisa de câini rasa Ciobănesc Carpatin; 

● Realizează rapoarte privitoare la activitatea curentă; contabilitate primară (consum, producție, 

registru) 

● Ajută Managerul de fermă în planificarea, implementarea și supervizarea activităților agricole. 

http://cobor-farm.ro/
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Cerințele postului 

● Nivel studii: absolvent studii medii în domeniul agricol / zootehnie; absolvent facultate cu specializare 

în științe agricole, dezvoltare rurală, științe naturale sau biologie poate fi un avantaj;  

● Experiență relevantă de minim 2-3 ani într-un rol similar;  

● Experiența în agricultura ecologică și/sau de lucru cu mașini agricole reprezintă un avantaj; 

● Cunoștințe solide de agronomie; 

● Abilități de planificare și organizare;  

● Capacitate de a coordona echipa de muncitori și de a interacționa cu persoane diverse ca nivel de 

educație, studii, pregătire profesională; 

● Dorință de învățare si dezvoltare permanentă;  

● Cunoștințe de operare PC, pachetul Office; 

● Disponibilitate de a lucra cu program prelungit, flexibil, cu posibilități limitate de vacanță în timpul 

sezonului agricol; 

● Permis de conducere B și pentru tractor 

● Disponibilitate de relocare la Cobor. 

 

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! 
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