
 

 

Cariere: 

Suntem operatorul cel mai important din Romania pe piata serviciilor integrate de comunicatii.  
Suntem lider pe zona serviciilor de televiziune si pe cea a serviciilor de internet si suntem 
principalul operator alternativ in furnizarea serviciilor de telefonie fixa.  

Am ajuns aici fiindca ne-am bazat pe tehnologia performanta, permanent eficientizata astfel incat 
sa corespunda cerintelor din ce in ce mai mari ale clientilor nostri. Ne-am bazat la fel de mult pe 
puternica si profesionista echipa RCS & RDS, formata din aproape 6000 de oameni.  

Echipa RCS & RDS este foarte importanta pentru noi si vrem sa o extindem cu noi colegi, 
capabili sa ne sustina in demersul nostru de a ramane lider in piata serviciilor de telecomunicatii.  

Daca iti doresti sa faci parte din aceasta echipa, aplica pentru unul din posturile disponibile, 
depunand CV – ul pe unul din urmatoarele canale: 

• Centrul de Consiliere şi Informare în Carieră UCB –persoana de contact: Mihaela 
Mărăcine 

• E-mail : consiliere.univcb @gmail.com, tel: 0248/61.00.66 
• E-mail : sorin.catrinoiu@valcea.rcs-rds.ro / recrutare@rcs-rds.ro 
• Punctele de prezenta RCS-RDS 
• Suna la 0763.627.442 / 0770.050.069 
• completeaza online formularul pentru cv pe site-ul nostru:  http://rcs-rds.ro/cariere 

 
 
 
 
 
 
 
 



Posturi disponibile : 
 

1. Agent de vanzari :  
 

Descrierea postului: 
• prezentarea si promovarea serviciilor companiei catre persoanele juridice; 
• prospectarea pietei si identificarea de noi clienti - persoane juridice; 
• negocierea si incheierea de contracte cu persoane juridice; 
• preponderent activitate de teren. 

Cerinte: 
• experienta anterioara in vanzari (constituie avantaj); 
• cunostinte in domeniul telecomunicatiilor (constituie avantaj); 
• abilitati dezvoltate de negociere si persuasiune; 
• traininguri in domeniul vanzarilor (constituie avantaj); 
• diplomatie, proactivitate si orientare catre client; 
• cunoasterea unei limbi de circulatie internationala. 

Oferta (bonusuri, beneficii): 
• contract de munca, 
• bonusuri in functie de performanta; 
• posibilitate de evolutie profesionala. 

 
 

2. Promoter : 
 

Descrierea postului: 
• prezentarea si promovarea serviciilor companiei catre persoane fizice in punctele de 

prezenta RCS&RDS; 
• incheierea contractelor pentru serviciile RCS&RDS in punctele de prezenta RCS&RDS; 
• identificarea nevoilor clientilor si prezentarea unei oferte diverse pe tipuri de servicii care 

sa raspunda nevoilor clientilor; 
• respectarea standardelor de calitate in oferirea serviciilor catre clienti; 
• adoptarea unei atitudini proactive si orientate catre client; 

Cerinte: 
• diplomatie, proactivitate si orientare catre client; 
• experienta anterioara in vanzari nu este obligatorie, dar poate reprezenta un avantaj; 
• cel putin studii medii (liceu); 
• persoana dornica sa invete lucruri noi; 
• persoana pozitiva, increzatoare in fortele proprii. 

Oferta (bonusuri, beneficii): 
• contract munca, 
• bonusuri in functie de performanta; 
• posibilitate de evolutie profesionala. 

 


