
GRUPUL CARMISTIN angajeaza ECONOMIST pentru DEPARTAMENTUL AUDIT 

Scop general: elaborarea de situații privind analiza costurilor firmei și asigurarea 
funcționării pârghiilor economico-financiare în conformitate cu prevederile legislației 
în vigoare 

   

Participanții vor învăța și exersa sub coordonarea unui mentor:       
✓ să conatabilizeze și evidențieze deconturile; 
✓ să actualizeze datele pentru diverse instituții; 
✓ să verifice, analizeze și interpreteze datele economico-financiare ale Grupului; 
✓ să realizeze raportarea lunară privind situația financiară a Grupului; 
✓ să verifice corelațiile existente prin urmărirea sistematică a unor rapoarte de 

depistare a eventualelor erori; 
✓ să urmărească situațiile financiare; 
✓ să întocmească situațiile financiare și contabile;  
✓ să monitorizeze și să contribuie la ținerea corectă și la zi a evidenței financiare și 

contabile;  
✓ să listeze și arhiveze documente contabile. 

 

Condiții de eligibilitate: 
✓ Student sau masterand; 

   

Însușiri și aptitudini 
✓ Dorință de implicare; 
✓ Adaptabilitate, atitudine pozitivă; 
✓ Capacitate de învățare rapidă; 
✓ Rezistență la un ritm de lucru dinamic; 
✓ Spirit de observație, atenție la detalii; 
✓ Capacitate de organizare și comunicare. 

 

  Alte informații: 
✓ Program de lucru: 6 ore pe zi în regim flexibil, pe o durată de 6 luni 
✓ Cuantum indemnizație: 1000 RON net lună;  
✓ Punct de lucru: Șos. București-Ploiești nr. 172-176, Willbrook Platinum Business 

& Convention Center (transport gratuit, de la Piața Charles de Gaulle) 
     
 Coordonator program: Adrian Ionică 
 Funcție: Manager resurse umane 
 Date de contact: 

     E-mail: adrian.ionica@carmistin.ro 
     Telefon:  0737 018 930 
 

 
 
 
Scurtă descriere a companiei 

https://carmistin.ro/
mailto:adrian.ionică@carmistin.ro


    Cu capital 100% românesc și o experiență de peste 20 de ani în industria 
agroalimentară, Grupul Carmistin și-a câștigat renumele pe piața pe care activează prin 
grija față de produs și față de client. 

Firmele din Grupul Carmistin lucrează independent și integrează peste 90% lanțul 
de producție, cu aceeași misiune- “Totul pentru hrană” 

Cele peste 20 de companii din cadrul Grupului se concentrează în trei divizii 
principale: cultivarea cerealelor necesare procesării furajelor care asigură hrana 
animalelor, creșterea de pui, creșterea de suine. 

Activitatea se desfășoară în județele din centrul si sudul țării, cu precădere 
Prahova, Călărași, Olt, Vâlcea și Gorj. 

Produsele sunt vândute atât prin marii retaileri -  Kaufland, Lidl, Mega Image, 
Cora, Metro -, cât și prin rețeaua proprie de magazine LaProvincia. 

Grupul Carmistin și-a făcut intrarea și începe să-și extindă prezența pe piața 
energiei, inclusiv verde.  

O altă piață pe care intenționează să-și extindă prezența este aceea a investițiilor 
imobiliare, pe segmentele rezidențial și retail.    
 
 
 


