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FISA DE POST RESPONSABIL MARKETING 

 

DENUMIREA POSTULUI: RESPONSABIL  MARKETING 

COD COR :  

RELAŢII  IERARHICE:  este subordonat Managerului Marketing  

RELAŢII DE COLABORARE: cu personalul de execuţie al firmei 

RELAŢII FUNCŢIONALE: elaborează proceduri şi indicaţii metodologice pentru implementarea 

acţiunilor de telemarketing specifice produselor alocate  

RELAŢII DE REPREZENTARE: reprezintă firma faţă de furnizori, clienţi, media, 

persoanele/organizaţiile cu care intră în contact în interes de serviciu.  

 

Responsabilitati si sarcini 

 Elaboreaza strategia si politicile de marketing ale firmei si asigura implementarea acestora 

 Monitorizeaza permanent piata si concurenta 

 Întocmeşte rapoarte de vânzări pe produse şi furnizori şi le prezintă superiorului ierarhic  

 Urmăreşte evoluţia vânzărilor, identifică şi propune superiorului ierarhic măsuri de 

corecţie/optimizare 

 Dezvvolta politici de preturi pentru produsele déjà lansate pe piata sau pentru cele noi 

 Dezvolta politici de fidelizare a clientilor 

 Realizează cercetări de piaţă, prelucrează datele obţinute şi le transmite superiorului ierarhic 

pentru analiză 

 Propune superiorului ierarhic acţiuni de promovare pentru produsele alocate şi asigură 

realizarea acestora 

 Asigură relaţiile publice şi promovarea publicitară a produselor alocate 

 Identifică şi propune modalităţi de actualizare a paginii web  

 Organizează acţiunile de promovare a brandurilor alocate 

 

Responsabilitatile postului 

Legat de activităţile specifice, răspunde de: 

 Îndeplinirea planului de vânzări şi profit alocat 

 Acurateţea datelor/informaţiilor transmise şi încadrarea în termene conform normelor interne 

 Actualitatea şi calitatea informaţiilor referitoare la competiţia specifică produselor alocate  

 Identificarea soluţiilor optime de promovare 

 Încadrarea în limitele bugetelor aprobate 

 Aplicarea şi respectarea structurii de preţuri aprobate de superiorul ierarhic 

 Calitatea raportărilor către superiorul ierarhic şi încadrarea în termenele stabilite 

 Calitatea relaţiei cu furnizorii 

 Respectarea standardelor cu privire la imaginea firmei şi a brandurilor comercializate 
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 Respectarea legislaţiei specifice domeniului său de activitate 

Legat de disciplina muncii, răspunde de: 

 Îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate  

 Păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de firmă 

 Utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul firmei 

 Respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul 

său  

 Adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele firmei 

 Se implică în vederea soluţionării situaţiilor de criză care afectează firma  

 

SPECIFICAŢIILE POSTULUI 

 

NIVEL DE STUDII: studii superioare economice 

EXPERIENŢĂ: 

 ÎN  SPECIALITATE: minim 2 ani experienţă în marketing sau pre-sales  

PE POST: preferabil 1 an experienţă pe un post asemănător  

CUNOŞTINŢE NECESARE: 

 Marketing si relaţii publice  

 Cunoaşterea pieţei media 

 Tehnici de negociere 

 Operare PC: MS Office, editare grafică (Corel, Adobe) 

 Limba engleză (citit, scris, vorbit) 

 Cunoaşterea pieţei  

APTITUDINI ŞI DEPRINDERI NECESARE: 

 Aptitudini de comunicare 

 Abilităţi de negociere 

 Întocmire rapidă a documentelor (prelucrare cifre şi cuvinte) 

CERINŢE PENTRU EXERCITARE: 

 Inteligenţă de nivel superior 

 Gândire analitică şi sintetică 

 Creativitate  

 Spirit organizatoric 

 Capacitate de a lucra cu oamenii 

 Rezistenţă la stres 

 Uşurinţă, claritate şi coerenţă în exprimare 

CARACTERISTICI DE PERSONALITATE:  orientare spre profit, spirit practic, creativitate, 

capacitate de identificare a oportunităţilor, sociabilitate, tact, amabilitate. 

 

SEMNATURI 


