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Post:    analist/expert/consilier financiar, Directia Recuperare Creante  

Tipul ofertei:   permanent 

Oraş:   Bucureşti 

 

Descrierea postului: 

• analizează documentaţia transmisă de finanţator din care rezultă încheierea procedurilor de 

valorificare a tuturor garanţiilor, cuantumul sumelor recuperate, cuantumul sumelor de 

regularizat, valoarea creanţelor finanţatorului şi a cheltuielilor de executare;  

• elaboreaza proceduri interne privind fluxul activitatilor de recuperare a creantelor din 

finantari si garantii; 

• întocmeşte referatul de analiză privind stabilirea sumelor de regularizat cu finanţatorul; 

• comunica Directiei Financiar-Contabilitate informaţii cu privire la plata penalităţilor de 

întârziere de către finanţator; 

• face propuneri privind scoaterea din evidentele contabile a creantelor nerecuperate  

• ţine evidenta dosarelor si a operatiunilor efectuate, in aplicatiile informatice; 

• utilizeaza aplicatia de calcul si evidenta a dobanzilor calculate pentru creantele ce urmeaza 

a fi recuperate. 

• Analizeaza si emite recomandari cu privire la operaţiuni şi rapoarte supuse aprobării 

FNGCIMM S.A.-IFN in adunarile creditorilor; 

• emite recomandari cu privire la continutul economic al inscrisurilor primite de la 

executorii judecatoresti. 

Cerinţe: 

• Studii superioare economice de lunga durata; 

• Vechime in munca minimum 8 ani. Experienta anterioara in domeniu, poate constitui un 

avantaj; 

• Experienta in analiza si evaluarea continutului economic al  documentelor provenite de la 

organul de executare (executor bancar/ administrator judiciar etc.);  

• Gândire analitică şi sintetică si abilitați pentru rezolvarea problemelor;  

• Abilitați de comunicare şi de prezentare; 

• Capacitatea de a identifica probleme, de a formula ipoteze şi soluţii, de a răspunde pentru 

deciziile luate sau sarcinile îndeplinite, indiferent de rezultat;  

• Disponibilitate de colaborare, pentru a acorda suport si a lucra cu colegii pentru un 

obiectiv comun; 

• Atenţie la detaliu,  planificând şi organizând eficient timpul şi resursele; 

• Cunoștințe avansate de Microsoft Office (Excel, Word etc.). 

 

Oferta: 

• Pachet salarial motivant; 

• Mediu de lucru profesionist şi competitiv; 

• Oportunităţi de training şi dezvoltare profesională. 

 

Persoanele interesate sunt rugate sa transmita o scrisoare de motivatie si CV pe adresa  

cariere@fngcimm.ro pana la data de  26.07.2021 cu mentiunea “Pentru pozitia de 

analist/expert/consilier financiar la Directia Recuperare Creante”.  

 

Doar candidatii selectati vor fi contactati pentru un interviu. 
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