
 

 

Responsabil logistic, Adoptă un Copac 

 

Angajator: Viitor Plus  

Domeniu: ONG 

Tipul jobului: Full-time 

Nivel experienţă: Entry level 

Locaţie: Bucureşti (combinație de lucru pe teren, la birou în Bucuresti/zona Tei și de la 
domiciliu/remote) 

Se subordonează: Managerului de program Adoptă un Copac 

 

Descrierea postului:  

Asigurarea suportului logistic pentru realizarea tuturor activităţilor necesare într-un 
proiect de împădurire, de la managementul părţilor implicate în proiect, până la organizarea 
logisticii de evenimente de plantare şi gestionarea inventarului proiectului. 

 

Ce profil căutăm? 

 Studii minime în domeniul forestier sau horticol; 

 Deţinere permis conducere cat. B (experiență în conducerea unei autoutilitare minim 
1 an); 

 Fără antecedente rutiere grave ( dosar penal sau cu permis suspendat);  

 Disponibilitate pentru deplasări ocazionale, lucru în teren și muncă logistică; 

 Experiența ulterioară cel puțin ca voluntar în activități forestiere (plantări, măsurători, 
etc.) constituie un avantaj. 

 Cunoștințe minime de mecanică auto;  

 Cunoştinţe de operare PC, pachet MS Office; 

 Capacitatea de a prioritiza eficient; 

 Orientare spre rezultate concrete; 

 Capacitate de organizare şi găsire de soluţii; 

 Capacitate de a lucra într-un mediu dinamic; 

 Capacitate de a lucra atât în echipă, cât și independent; 



 

 

 Flexibilitate, dorință de învățare și dezvoltare profesională; 

 Dorința de a lucra într-un ONG; 

 Preocupare pentru protejarea mediului; 

 

 
De ce se ocupă? 

 Gestionarea şi păstrarea legăturii cu furnizorii şi monitorizarea stării echipamentelor, 
uneltelor și materialelor din cadrul programului; 

 Coordonarea realizării periodice a inventarului ce conţine echipamente, unelte și 
materiale din cadrul programului, actualizarea permanentă a bazei de date legate de 
inventar; 

 Centralizarea necesarului de achiziţie şi asigurarea acestuia către managerul de 
program, alături de care va lua deciziile de achiziţie. 

 Menţinerea legăturilor cu pepinierele și achiziționarea puieților silvici pe baza 
necesarului de puieți întocmit de inginerii silvici; 

 Se asigură că puieții silvici ce urmează a fi achiziţionaţi îndeplinesc cerințele de calitate 
pentru o plantare forestieră calitativă, în funcție de indicațiile inginerilor silvici și a 
proiectului tehnic; 

 Asigură transportul puieţilor silvici de la pepiniere la locațiile în care urmează a fi 
plantați cu ajutorul autoutilitarei programului. 

 Suport în organizarea acţiunilor de plantare cu voluntari sau a altor evenimente; 

 Gestionarea cât mai bună a resurselor umane, logistice şi financiare care îi revin direct; 

 Consultarea, raportarea şi comunicarea permanentă cu managerul de program; 

 Activităţi de teren (activităţi specifice unei zile de plantare – pichetare, ecologizare 
teren, distribuire unelte şi materiale pe parcela de teren); 

 Dezvoltare program: efectuare de research-uri necesare pentru explorarea diverselor 
modalităţi de îmbunătăţire şi extindere din punct de vedere logistic; 

 Realizarea următoarelor situaţii: raport de activitate, decont şi inventar 

 

 

 

Beneficii: 

 Pachet salarial atractiv, bazat pe abilități și experiență anterioară: între 3.000-3.500 de 
lei (include bonuri de masă); 

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



 

 

 22 de zile de concediu/an; 

 Program flexibil, muncă de acasă; 

 Oportunități de avansare salarială pe baza performanței; 

 Oportunități de dezvoltare, participare la cursuri de perfecționare. 

 

 

Cum aplici? 

Trimite CV și scrisoare de intenție la hr@viitorplus.ro până pe 29 ianuarie 2023. Doar 
persoanele care se potrivesc profilului vor fi contactate. 

 

 

Despre Viitor Plus: 

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, Bine Primit, Recicleta, Harta Reciclării, Eco Provocarea și Biroul Eco.  

Mai multe detalii pe www.viitorplus.ro  

 

Despre Adoptă un Copac: 

Adoptă un Copac este un program al asociației Viitor Plus, pornit în 2008, care ajută 
la creșterea suprafeței împădurite din sudul României și la creșterea conștientizării 
populației cu privire la importanța pădurilor. Fondurile strânse în cadrul programului provin 
din mediul privat (firme și persoane fizice) și sunt utilizate pentru a planta păduri noi, 
adiționale, care altfel nu ar exista. Ne concentrăm pe localității din zona rurală, unde creștem 
păduri pe terenuri degradate și perdele forestiere, care protejează comunitațile împotriva 
fenomenelor meteo extreme. Ne ocupăm pe termen lung de toate activitățile necesare, de 
la partea juridică, tehnică, plantarea propriu-zisă și îngrijirile pe termen lung. 

Sub umbrela Viitor Plus, în perioada 2008 - 2022, peste 30.000 de voluntari au ajutat 
la înființarea a peste 202 hectare de pădure, în 22 comunități din cele mai slab împădurite 
județe din România.  

Mai multe detalii pe www.adoptauncopac.ro  
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