
FNGCIMM SA IFN 

 

Post:       Analist sisteme informatice  

Tipul ofertei:   Full-time 

Oraş:   Bucureşti 

 

 

Descrierea postului: 

 

 Asigură fluxurile de informaţii şi documente în relaţia dintre Direcţia IT  şi celelalte 

structuri interne ale Fondului; 

 Asigură elaborarea de politici, standarde, norme, proceduri şi instrucţiuni de lucru 

pentru activităţile proprii de tehnologia informaţiei; 

 Monitorizează implementarea normelor, procedurilor şi instrucţiunilor de lucru pentru 

activităţile proprii de tehnologia informaţiei; 

 Implementează şi optimizează procesele de guvernanţă în concordananţă cu strategiile 

definite; 

 Asigură urmărirea contractelor de externalizare a serviciilor contractate de acest 

serviciu; 

 Acordă asistenţă tehnică salariaţilor Fondului pentru utilizarea funcţiilor puse la 

dispoziţie de mediul de lucru colaborativ privind managementul  documentelor; 

 Asigură suport pentru aplicaţiile de care este responsabil; 

 Identifică şi analizează oricare situaţie de risc operaţional apărută la nivelul direcţiei; 

 Răspunde de cunoaşterea şi respectarea cadrului normativ specific domeniului propriu 

de activitate; 

 Întocmeşte, la solicitarea conducerii serviciului/direcţiei, rapoarte privind activitatea 

specifică; 

 Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de normele interne ale Fondului sau 

încredinţate de conducerea serviciului, pe domeniul de activitate specific. 

 

Cerinte 

 Studii superioare cu profil tehnic sau economic; 

 5 ani experienta in functii de analiza de specialitate; 

 Competente: programare web, MS SQL Server , HTML, Java, Javascript, Jquery, 

Visual Basic, Microsoft Office, Windows, Linux; 

 Experienta de lucu cu solutii web de minimum 6 luni;  

 Cunoasterea solutiilor Charisma reprezinta un plus; 

 Competente de utilizare și aplicare a manualelor de instalare și a altor materiale de 

referință; 

 Excelenta gândire analitică şi sintetică in rezolvarea problemelor 

 Abilitați de comunicare si colaborare; 

 Capacitatea de a răspunde pentru deciziile luate sau sarcinile îndeplinite, indiferent de 

rezultat;  

 Disponibilitate pentru a acorda suport si a lucra cu colegii pentru un obiectiv comun; 

 Atenţie la detaliu,  planificând şi organizând eficient timpul şi resursele. 

 Limba engleză nivel mediu. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Oferta: 

 Se oferă pachet salarial motivant; 

 Tichete de masă, asigurare medicală; 

 Mediu de lucru profesionist şi competitiv; 

 Oportunităţi de training şi dezvoltare profesională.  

 

 

Persoanele interesate sunt rugate sa transmită scrisoare de intentie si curriculum vitae pe 

adresa  cariere@fngcimm.ro pana la data de 31.03.2019, cu mențiunea “Pentru poziția 

Analist sisteme informatice”. 

 

Doar candidații selectati vor fi contactați pentru un interviu, restul de aplicații fiind 

păstrate in baza de date a companiei pentru oportunitati viitoare. 

 


