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FNGCIMM SA IFN 

 

   Post:                       analist financiar, Departamentul Garantii, Directia Garantii in Nume si Cont 

Stat Pentru Persoane Juridice 

Tipul ofertei:       temporar 

Oraş:      Bucureşti 

Valabilitate anunt: 04.11.2022 – 11.11.2022 

 

Descrierea postului: 

• analiza solicitarilor de acordare/modificarea de garanţii in cadrul programului IMM INVEST 

• analiza documentatiei transmisa in vederea acordarii ajutorului de stat  

• comunicarea către finanţator/alte instituţii/ beneficiari de garanţii privind aprobarea/respingerea 

garanţiei în baza mandatului încredinţat şi potrivit convenţiilor şi normelor specifice incidente; 

• redactarea documentelelor contractuale privind acordarea de garanţii şi actele adiţionale/ 

addendumurile la acestea; 

• redactarea, listarea si verificarea Acordurilor de finantare; 

• transmiterea documentele necesare în vederea urmăririi încasării comisioanelor de garantare; 

Cerinţe: 

• Studii superioare economice/juridice/tehnice 

• 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: 

• Se oferă pachet salarial motivant; 

• Tichete de masă; 

• 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 11.11.2022 cu mentiunea “pentru pozitia de analist financiar la 

Departamentul Garantii, Directia Garantii in Nume si Cont Stat Pentru Persoane Juridice”. 

 

Doar candidatii selectati vor fi contactati pentru un interviu. 
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