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Grupul FUCHS este o companie din topul mondial al domeniului de condimente. În 

fabricile noastre din Europa, America de Nord și de Sud, precum și Asia, fabricăm 

specialități fine food, verdețuri și condimente pentru consumatorii finali, retailul 

alimentar și industria alimentară. 

 

FUCHS CONDIMENTE ROMANIA, parte a grupului german FUCHS și cel mai mare 

specialist european în producția condimentelor, recrutează personal pentru următorul 

post în termen cât mai apropiat,  

 

 

ASISTENT MARKETING 

Contract durată determinată 

 

Sarcini: 
 
• Urmărirea şi realizarea activităților promoționale și a materialelor de marketing; 

• Asigurarea suportului pentru toate evenimentele de marketing, prin urmărirea 

îndatoririlor generale legate de acestea; 

• Gestionează și se ocupă de conținutul paginilor web și a paginilor de social media 

ale Fuchs Condimente România. Aceasta include adăugare de conținut și 

modificarea de structură a paginilor web; 

• Centralizarea și prezentarea rapoartelor specifice Departamentului de Marketing 

• Distribuire articole promoționale; 

• Realizează analiză de piaţă și analiză de produs. 

 
Cerințe: 
 
• Experienţă relevantă în domeniul marketingului; 

• Studii superioare, economice sau marketing finalizate sau în curs; 

• Cunoştinţe de limba engleză şi/sau limba germană (altă limbă constituie avantaj); 

• Cunoştinţe de programare pagini web constituie avantaj; 

• Permis categoria B;  
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• Iniţiativă şi creativitate în găsirea soluţiilor; 

• Bune abilităţi de comunicare;  

• Promovarea unui spirit atât competitiv, cât şi colegial în interiorul departamentului 

şi al organizaţiei; 

• Foarte bune cunoștințe operare PC: Office, în special Excel. 

 

Constituie avantaj : 

Cunoştinţe PC (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw) 

 

Aplicația dvs., cu indicarea datei posibile de începerea activității și a salariului dorit, vă 

rugăm s-o trimiteți la hr@fuchs.ro sau prin poștă la adresa indicată mai jos. Vă 

asigurăm că datele dvs. vor fi tratate absolut confidențial. Numai persoanele selectate 

vor fi invitate la interviu. 

  

 


