
 

 

 
 
 

Șofer, Recicleta 
 
 

Angajator: Viitor Plus 

Domeniu: ONG 

Tipul jobului: full-time 

Nivel experiență: peste 2 ani 

Locație: București 

Se subordonează: Managerului de proiect, Coordonatorului Logistic 
 

 
Descriere job: Șoferul va efectua colectarea materialelor reciclabile (hârtie, carton, pet și doze de 
aluminiu) din diferite locații din București, conform traseul stabilit cu superiorul ierarhic. Acesta se 
va ocupa și de încărcarea/descărcarea materialelor. 
 
Numărul de comenzi este de maximum 10/zi, dar se începe de la un număr mai mic de comenzi 
zilnice și se crește volumul treptat. Programul de lucru este de la 9.00 la 17:30, dar este flexibil - se 
poate începe cel mai devreme la ora 8. 

 
 

Ce profil căutăm? 
 

 Carnet de conducere cat. B; 

 Cazier judiciar fără antecedente, fără amenzi rutiere; 

 Persoană adaptabilă la sarcini noi; 

 Persoană responsabilă; 

 Persoană disciplinată; 

 Persoană răbdătoare; 

 Persoană punctuală. 

 
De ce se ocupă? 

 colectarea deșeurilor reciclabile nepericuloase de la agenții economici (clienți); 

 încărcarea și descărcarea mărfurilor în mijloacele de transport;  

 să respecte programul de lucru stabilit prin contractul de muncă; 

 



 

 

 satisface în timp util comenzile pentru încărcarea - descărcarea mărfurilor necesare sau care 

sunt cerute în mod curent de clienți; 

 execută transportul conform programului de transport dat de angajator; urmăreşte 

 respectarea rutelor şi traseelor indicate, adaptarea vitezei de circulaţie la restricţiile impuse 

de traseu, de timp şi condiţiile atmosferice, precum şi de tipul mărfii transportate; 

 verifică şi asigură condiţiile tehnice pentru siguranţa circulaţiei, verifică dotările necesare 

transportului de marfă. 

Beneficii: 
 pachet salarial: 2.750 RON (include bonuri de masă); 

 
 22 de zile de concediu/an; 

 bonusări diverse pe parcursul anului (de Sărbători, de performanță, extra-salariale) de minim 
3.000 de lei/an; 
 

Cum aplici? 

Trimite CV la hr@viitorplus.ro până pe 30 septembrie 2022. Detalii la Alexandra Bratu – 
0754.948.252. Doar persoanele care se potrivesc profilului vor fi contactate. 

 

Despre Recicleta – un program Viitor Plus: 
 

Recicleta este o întreprindere socială și oferă servicii de colectare hârtie, carton, doze plastic PET01 și 

HDPE02, folie bax LDPE04 și doze de aluminiu pentru reciclare. 

Programul a fost creat în 2009 de către Viitor Plus, care promovează atât grija pentru natură, cât și 

echitatea socială. 

De aceea, transportul materialelor se face fără a polua aerul din oraș, cu cargo-triciclete și mașină 

electrică, oferind astfel locuri de muncă stabile si legale. 

Pentru mai multe detalii: https://recicleta.ro/despre-recicleta/.  

 

Asociația Viitor Plus este o organizație non-profit cu o experiență de peste 16 ani în dezvoltarea de 
programe de antreprenoriat social, educație pentru mediu, voluntariat și infrastructură de mediu. 
Principalele programe derulate sunt: Adoptă un Copac, Atelierul de Pânză, Recicleta, Harta Reciclării, 
Eco Provocarea și Biroul Eco. 

Viitor Plus – pentru oameni și natură. www.viitorplus.ro 
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