
 

VIENNA | POYSDORF | LINZ | MIKULOV | BRECLAV | POHORELICE |  VELKE LEVARE |  SINDELFINGEN | INGOLSTADT  

MUNICH | TORINO | BALTI | SHENYANG | BANGALORE | SAN JUAN DEL RIO | SOUTHFIELD 

Toate deciziile de angajare in cadrul companiei GG sunt bazate pe evaluarea calificarilor si a experientei profesionale, raportate la cerintele specifice 
pozitiilor deschise. 
Prin trimiterea CV-ului dvs., sunteți de acord la prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația națională aplicabilă, mai multe detalii 
gasiti accesând link-ul: https://www.gg-group.com/de/service/date-caracter-personal-candidati/  

 

INSPECTOR IMPORT EXPORT | BĂLȚI, MD 
 
 

Pentru consolidarea echipei noastre din Bălți, Republica Moldova, căutăm:  

 

PROFILUL CANDIDATULUI  

 Studii superioare – profil economic / juridic 

 Cunoașterea limbii române - obligatoriu 

 Cunoașterea limbii engleze - nivel avansat 

 Bună stăpânire a pachetului Microsoft Office 

 Cunoașterea SAP sau a unor programe similare  –

prezintă un avantaj 

 Mod de gândire analitic 

 Responsabilitate, spirit practic, atitudine proactivă, 

inițiativă, dinamism 

 
RESPONSABILITĂȚI  

 Plasarea comenzilor de transport, monitorizarea 

transportatorii, coordonarea perioadelor de transport 

și orarul descărcărilor 

 Perfectarea documentației de export pentru facturare, 

în conformitate cu legislația vamală națională și 

normele internaționale de trafic de marfă 

 Inspectarea preliminară a documentelor de import 

asigurând respectarea cerințelor legislației vamale 

naționale 

 

 Informarea furnizorului sau beneficiarului în legatură 

cu cerințele de livrare 

 Informarea tututror părților interesate cu privire la 

timpul de procesare al documentelor 

 

COMPANIA OFERĂ 

 Dezvoltarea unei cariere într-o companie de succes 

 Salariu motivant în conformitate cu cerințele poziției  

 Oportunități atractive de formare, instruire și crestere 

profesională 

 Condiții de lucru la standarde europene 

 
CUM APLICI 

Trimite CV-ul, specificând poziția pentru care aplici, la 

adresa:  Moldova.HR@gg-group.com 

Sau contactează-ne la numerele:  

0601 00 928; 0231 89 300; 

ICS”GG Cables & Wires EE” SRL 

Str. Aerodromului nr.1, Mun. Bălți. 

www.gg-group.com  

    

GG Group este un business de familie la nivel 

global, care dezvoltă și produce cabluri și cablaje de 

înaltă calitate pentru transmiterea de date și energie 

în domeniul auto și industrial. Lucrăm cu pasiune, 

inspirație și energie pentru a dezvolta și livra cea 

mai bună soluție pentru clienții noștri, oricând au 

nevoie de noi. 

Alătură-te unui mediu de lucru dinamic și flexibil 

care-ți va permite valorificarea și dezvoltarea 

competențelor tale! 

 

https://www.gg-group.com/de/service/date-caracter-personal-candidati/
http://www.gg-group.com/

