
▪ Identifica si analizeaza nevoile de training si dezvoltare ale angajatilor impreuna cu 
managerii directi
▪ Propune programe de dezvoltare in acord cu competentele necesare de dezvoltat
▪ Identifica, analizeaza si selecteaza furnizorii de training si servicii de dezvoltare 
▪ Supervizeaza modul in care sunt derulate programele de training de catre furnizori si 
propune masuri pentru a creste eficienta acestora
▪ Dezvolta, livreaza si gestioneaza programe de training interne pentru dezvoltarea 
diferitelor competente, in acord cu nevoile de dezvoltare identificate
▪ Gestioneaza bugetul de training pentru fiecare proiect in parte, asigurandu-se ca acesta 
este corect investit 
▪ Colaboreaza si negociaza cu agentiile de organizare evenimente coordonatele cursurilor 
(locatie, cazare, servicii catering, etc), astfel incat costurile generate sa se incadreze in 
bugetul alocat.
▪ Propune si implementeaza actiunile de dezvoltare necesare angajatilor conform planurilor 
de cariera definite pentru acestia
▪ Monitorizeaza principalii indicatori de performanta ai activitatii de training si propune 
masuri pentru atingerea lor 
▪ Raporteaza periodic catre seful direct evolutia programelor de dezvoltare, masurile de 
optimizare propuse, statusul bugetului de training, etc.
▪ Asigura suport pentru alte proiecte din celalalte arii HR (OD, Comunicare interna)

SPECIALIST TRAINING
Caroli Foods Group este cel mai mare producator de mezeluri din Romania, atat in ceea 
ce priveste volumul, cat si valoarea vanzarilor. Cele cinci marci din portofoliul actual al 

companiei sunt Caroli, Campofrio, Sissi, Maestro si Primo. 
Detalii pe www.carolifoods.ro

RESPONSABILITATI-CHEIE

CERINTE
▪ Studii superioare finalizate (preferabil psihologie, ASE)
▪ Experienta anterioara in resurse umane - aria training de min. 2 ani 
▪ Experienta in livrarea de sesiuni de training, prezentare si facilitare (reprezinta un avantaj)
▪ Cunostinte bune despre procesul de invatare la adulti 
▪ Foarte bune abilitati de organizare si planificare, capacitate de a lucra sub presiunea 
timpului si de a gestiona proiecte multiple
▪ Cunostinte de limba engleza nivel avansat (scris, vorbit)
▪ Disponibilitate pentru a calatori in interes de serviciu
▪ Permis de conducere Categoria B

Trimite CV la mihaela.cana@caroli.ro pana pe 1 martie 2018
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