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Post:    DIRECTOR SUCURSALA  

Sucursala Brașov  

Tipul ofertei:   Full-time 

Localitate:  Brașov 

Valabilitate anunt: 21.03.2023- 31.03.2023 

 

Descrierea postului: 

 

• Organizează, conduce si monitorizează activitatea Sucursalei Brașov si a reprezentantelor arondate 

privind garanțiile acordate in nume si cont stat solicitate Fondului, conform reglementarilor de lucru 

specifice activitatii de garantare, convenţiilor incidente; 

• Organizează, conduce si monitorizează activitatea Sucursalei Brașov si a reprezentantelor arondate 

privind derularea programelor guvernamentale incidente domeniului; 

• Asigura aplicarea strategiei şi programeleor anuale de activitate ale Fondului în domeniul şi raza de 

activitate a sucursalei şi raportează îndeplinirea obiectivelor către directorul general; 

• Coordonează desfăşurarea unei activităţi susţinute de atragere de noi clienţi, urmărind formarea şi 

dezvoltarea clientelei; 

• Colaborează cu directiile din cadrul Centralei Fondului la derularea unor proiecte si programe de 

garantare, în funcție de necesitățile institutiei, precum si cu reteaua teritoriala a Fondului; 

• Participă la realizarea de studii şi analize care să permită orientarea activităţii şi a instrumentelor financiare 

ale Fondului potrivit necesităţilor reale ale IMM-urilor şi beneficiarilor publici; 

• Întreprinde toate măsurile necesare pentru creşterea volumului veniturilor obţinute din comisioane de 

garantare/cofinanţare/finanţare în totalul veniturilor realizate de Fond; 

• Asigura promovarea produselor şi serviciilor Fondului, privind acordarea de garanţii din surse proprii sau 

din surse aflate în gestiunea şi administrea Fondului, potrivit convenţiilor încheiate cu instituţiile 

financiare; 

• Asigura acordarea de consultanţă specialiştilor din băncile partenere şi reprezentanţilor IMM-urilor, din 

zona geografică în care îsi desfăşoară activitatea, cu privire la întocmirea documentaţiilor şi/sau 

solicitărilor de garantare potrivit prevederilor din convenţiile încheiate de Fond cu acestea; 

• Coordonează şi gestionează activitatea de administrare a riscului operaţional la nivelul Sucursalei si a 

reprezentantelor arondate; 

 

Cerinţe: 

• Studii superioare economice/juridice/tehnice; 

• Cel puțin 8 ani vechime în muncă în domeniul economic din care 1 an în funcții de conducere, constituie 

un avantaj experiența anterioară de coordonare precum si experiență în coordonarea şi implementarea 

programelor guvernamentale; 

• Nivelul excelent al cunoștințelor specifice profesiei (cunoașterea legislației, a normelor şi metodologiilor 

specifice domeniul său de activitate);   

• Gândire analitică şi sintetică şi abilități de rezolvare a problemelor; 

• Capacitatea de a lua decizii în condiții de stres şi de a respecta termenele limita; 

• Capacitatea de a lucra cu o echipa dinamica; 

• Capacitatea dezvoltată de a sesiza potențiale riscuri reputaționale, asumarea responsabilitatii, conducerea 

echipei, inovatie si creativitate; 

• Excelente abilități de management, comunicare şi colaborare; 

• Cunoștințe avansate ale pachetului Microsoft Office (Outlook, Word, Excel); certificarea Excel constituie 

un avantaj. 

• Experiență în coordonarea şi implementarea programelor guvernamentale; 



• Experiență în colaborarea cu instituțiile financiar bancare si o buna intelegere a modului de lucru al acestora 

cu clientii. 

 

Oferta: 

• Se oferă pachet salarial motivant; 

• Mediu de lucru profesionist şi competitiv; 

• Oportunităţi de training şi dezvoltare profesională. 

 

Persoanele interesate sunt rugate sa transmită o scrisoare de intentie si CV-ul pe adresa cariere@fngcimm.ro, pana 

la data de 31.03.2023, cu mențiunea “Pentru poziția de Director Sucursala Brașov”. 

Doar candidații selectați vor fi contactați pentru un interviu. 


