
FNGCIMM SA IFN 

 

Post:       Proiectant sisteme informatice 

Tipul ofertei:   Full-time 

Oraş:   Bucureşti 

 

 

Descrierea postului: 

 Evaluează cerinţele de business pentru o noua aplicatie/ functionalitate, face propuneri 

de imbunatatire si pe baza acestora trimite specificatiile catre dezvoltatorii/furnizorii 

de software; 

 Optimizează fluxurile interne de activitate în conformitate cu cerințele formulate de 

direcțiile interne 

 Colectează de la direcțiile interne și formalizează cerințelor de business cu privire la 

dezvoltarea și modificarea sistemelor de business 

 Contribuie la proiectarea si dezvoltarea noilor produse si face propuneri in privinta 

aplicatiilor cu ajutorul cărora aceste produse vor fi administrate; 

 Asigura alinierea cererilor de dezvoltare de aplicaţii transmise de catre diferite 

departamente pentru a asigura coerenţa şi lipsa dublării eforturilor; 

 Contribuie la proiectarea proceselor de business la nivel macro pentru implementarea 

oricarei aplicatii noi si asigura continuitatea şi coerenţa proceselor intre diferite 

departamente; 

 Discută și validează cerințele de business cu celelalte echipe implicate în dezvoltarea 

produsului software sau de business 

 Contribuie la definirea și agreează împreună cu echipele tehnice specificațiile tehnice 

și funcționale pentru modificarea și dezvoltarea produselor software, menținand o 

legatură permanentă cu echipele de business implicate în implementarea soluției 

 Este responsabil cu analiza, planificarea și monitorizarea activităților de implementare 

aferente specificațiilor definite anterior 

 Coordoneaza dezvoltarea scenariilor de test si testele de acceptanta a utilizatorilor in 

cazul implementarii de noi aplicatii; 

 Evaluează şi validează punerea in productie a noilor aplicaţii, în baza feedbackului 

colectat de la testeri si a rezultatelor testelor, trimiţând propunerile sale către 

superiorul direct pentru aprobare finală. 

 

Cerinţe: 

 Studii superioare – tehnice sau echivalente (economice, cibernetică, informatică, 

matematica); 

 Experienta de minimum 3 ani in functii de specialitate sau experienta dovedita 

(diplome, certificari, recomandati); 

 Experienta in domeniul financiar bancar constituie un avantaj; 

 Cunoștinte foarte bune de analiză de business și raportare; 

 Capacitate de interpretare a analizelor realizate; 

 Experiență în metodologie IT sau într-un model de proces;  

 Gândire analitică şi sintetică si abilitați pentru rezolvarea problemelor;  

 Abilitați de comunicare şi de prezentare, atât orală, cât şi în scris; 

 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; 

 Limba engleză nivel mediu (scris, vorbit). 

 

Oferta: 

 Se oferă pachet salarial motivant; 

 Mediu de lucru profesionist şi competitiv; 

 Oportunităţi de training şi dezvoltare profesională. 

 

Doar candidații selectați vor fi contactați pentru un interviu, restul de aplicații fiind păstrate în 

baza de date a companiei pentru oportunități viitoare. 

 

Persoanele interesate sunt rugate să transmită o scrisoare de motivație și CV pe adresa  

cariere@fngcimm.ro cu mențiunea “Pentru poziția de Proiectant sisteme informatice” pana la 

data de 21.07.2021. 

Doar candidații selectați vor fi contactați pentru un interviu, restul de aplicații fiind păstrate în 

baza de date a companiei pentru oportunități viitoare. 

mailto:cariere@fngcimm.ro

