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Beneficiarii Agxecutive

Agxecutive’s customers
CA / 

TURNOVER ROMANIA

CA GLOBALĂ / 

GLOBAL TURNOVER

COMPANII MULTINAŢIONALE

INTERNATIONAL GROUPS

2,3 BLN EUR 123 BLN EUR

COMPANII LOCALE

ROMANIAN COMPANIES 96 MLN EUR
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Proiecte reprezentative

Representative highlights:
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 Recrutarea managerilor naţionali şi regionali

pentru un producător de seminţe mondial în

plin proces de rebranding şi de investiţii majore

în cercetare şi dezvoltare în Estul Europei,

precum şi în strategia de creştere a cotei de

piaţă în regiune.

 Assisting a global elite genetics seeds producer and recruiting the national

and regional managers in the rebranding process and major investments in

research and development in Eastern Europe, as well as the strategy for

increasing the market share in the region.
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 Recrutări multiple pentru un furnizor

multinaţional din top 10 mondial nutriţie

vegetală de specialitate, de la nivel de

Promotor tehnic în ferma, la Country

Manager şi până la Responsabil de

business development regional Europa

de Est şi Balcani.

 Multiple recruitments for a multinational top 10 worldwide supplier of

specialized plant nutrition, from Farm-based technical promoter to

Country Manager and up to Regional business development responsible

for Eastern Europe and the Balkans.
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 Candidaţii recrutaţi sunt angajaţi de

AGXECUTIVE în cadrul unui acord de leasing

de personal cu firma beneficiară care nu are o

filială locală în România. Agxecutive a furnizat

inclusiv servicii de consiliere şi consultanţă

pentru faza de induction training, organizarea

locală optimă a activităţii, coaching on the job

pentru salariaţii astfel integraţi şi analize

permanente destinate top managementului

global privind angajamentul calitativ si

cantitativ al echipei în discuţie.
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 The recruited candidates have been hired by AGXECUTIVE under a framework

personnel leasing agreement with the beneficiary company which did not have a local

subsidiary in Romania. AGXECUTIVE has also provided counselling and consulting

services for the induction training, the local optimum organization of the activity,

coaching on the job for the respective employees and permanent analysis delivered to

the global top management regarding the qualitative and quantitative engagement of

the team.
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 Consolidarea echipei comerciale într-o regiune de

interes strategic pentru un distribuitor de inputuri

agricole - un grup familial internaţional, lider pe

piaţa europeana în achiziţia de cereale pentru

producţia alimentară.

 Strengthening the sales team force in the strategic region for a national distributor of

agricultural inputs - an international group, the biggest family owned on-farm buyer

of cereals in Europe.

 Recrutarea pentru un fond internaţional de investiţii

ce lucreaza aproximativ 15.000 ha în România şi

acordarea suportului în elaborarea şi completarea

organigramei companiei cu poziţii-cheie în

departamentele: financiar, tehnic si agronomic.

 Recruiting for a large farming investment fund working around 15.000 h in

Romania, the key-positions managers in financial, technical and agronomical

departments.
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 Asistarea unui jucător mondial din

agribusiness - cu activități variind de la

producție, logistică și marketing până la

distribuție - în recrutarea unui expert

logistician pentru coordonarea activităţilor

operaţionale din regiunea dunăreană.

 Assisting an agri-business group with world-wide activities ranging from

production, logistics and marketing to distribution, with the recruitment of a

logistics expert for the coordination of operational activities in the Danube

region.

 Recrutarea pentru unul dintre liderii mondiali în comerţul cu cereale, experţi

seniori în departamentele principale ale grupului: Controlling și Execution.

 Recruiting for a global trading player, in the global grains, oilseeds and sugar

supply chains, senior experts for the main departments of the company:

Controlling and Execution.
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 Recrutarea unui expert în distribuţie în cadrul

procesului de reorganizare a platformei

logistice naţionale, pentru un furnizor de

produse alimentare şi băuturi de renume

mondial.

 Recruitment of the distribution expert for a

major global food & beverages supplier, in the

process of reorganizing the national logistics

platform.
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 Recrutarea unui manager de fabrică pentru un producator naţional de

premixuri pentru animale – filiala unui grup internaţional cu o prezenţă de

peste 60 de ani pe piaţă.

 Recruiting a factory manager for a national producer of animal premixes

- a subsidiary of an international group with over 60 years experience on

the market.
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Cine suntem

Who we are
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Natalia GHEORGHE

Managing Consultant

Pasionată de agricultură, echipa multiculturală Agxecutive, condusă de Florin și

Natalia, este implicată în proiecte de dezvoltare strategică a companiilor din sectorul

agroalimentar în regiunea Mării Negre.

Passionate about agriculture, Agxecutive multicultural team led by Florin and Natalia

assists agri-food companies on their business development projects in the Black Sea

Area.

Florin CONSTANTIN

Founder
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Florin CONSTANTIN

Founder

Mobile:+40743488019

Email: florin.constantin@agxecutive.com

Expert în agribusiness, implementând concepte specifice,

derivate din experiența operațională în Executive

Recruitment, cum ar fi Fast Profile și Active Sales, Florin a

construit Agxecutive ca un furnizor de servicii solid și

eficient pentru actori din industria agroalimentară care

doresc să angajeze talente. El a absolvit Facultatea de

Inteligență Competitivă și Legislație în Franța și spune "da"

misiunilor (aparent) imposibile în franceză, engleză și

română.

Senior agribusiness professional, implementing specific

concepts derivated from operational experience in the

structure of the Executive Recruitment, such as Fast

Profiling and Active Sales, Florin has built Agxecutive into a

solid and effective service provider for the most demanding

actors of the agribusiness seeking to hire talents.

Graduated from Competitive Intelligence and Law in

France, Florin takes the thrill of saying "yes" to (apparently)

impossible missions in French, English and Romanian.

Natalia GHEORGHE

Managing Consultant

Mobile: +40743488020

Email: natalia.gheorghe@agxecutive.com

Profesionist dedicat, Natalia gestionează misiuni

complexe și sensibile la nivel european și național.

Cu o abordare personalizată, Natalia este foarte

receptivă și în acord cu nevoile și obiectivele

clienților, construind relații de afaceri pe termen

lung. Natalia deține o diplomă de master în

agribusiness și o diplomă în administrarea

afacerilor, vorbeste engleză, franceză și rusă.

Dedicated professional, Natalia is managing

complex and sensitive matters on European and

national level. With tailor made approach, Natalia is

highly responsive and attuned to the needs and

objectives of the customers, building long-term

business relationships. Natalia holds a Master’s

Degree in Agribusiness and a Degree in Business

Administration, she speaks English, French and

Russian.
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