
 

FNGCIMM SA IFN 

 

Post:    Analist/Expert/Consilier administrare risc, Directia Risc 

Tipul ofertei:   Permanent 

Oraş:   Bucureşti 

 

Descrierea postului: 

• identificarea, masurarea, evaluarea, cuantificarea, monitorizarea, controlul si raportarea 

riscurilor semnificative (riscul de credit, riscul operational, riscul reputational, riscul de 

piata, riscul de lichiditate), inclusiv a riscurilor asociate activităţilor externalizate,  

• determinarea necesarului de provizioane specifice de risc, inclusiv potrivit standardului 

IFRS 9; 

• monitorizarea, analiza si elaborarea de rapoarte privind evolutia provizioanelor;  

• participarea la dezvoltarea de modele de tip credit scoring; 

• elaborarea de rapoarte privind administrarea riscurilor semnificative, aferente activităţii 

desfăşurate de Fond, privind încadrarea activităţii Fondului în cerinţele de 

prudenţialitate stabilite prin reglementarile interne; 

• efectuarea de analize şi previziuni privind evoluţia riscurilor şi consemnarea rezultatelor 

acestora în rapoarte. 

 

Cerinţe: 

• Studii superioare economice de lunga durata; 

• Vechime in munca: minimum 3 ani. Experienta anterioara in institutii financiar-bancare 

poate constitui un avantaj; 

• Cunoasterea foarte buna a legislatiei, a normelor si metodologiilor specifice domeniul 

său de activitate, inclusiv a standardelor IFRS 9; 

• 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; 

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

• Cunostinte de baza statistice si modelare. 

Oferta: 

• Pachet salarial motivant; 

• Mediu de lucru profesionist şi competitiv; 

• Oportunităţi de training şi dezvoltare profesională. 

 

Persoanele interesate sunt asteptate sa transmita o scrisoare de intentie si CV pe adresa  

cariere@fngcimm.ro, pana la data de 27 iulie 2021, cu mentiunea “Pentru pozitia de 

analist/expert/consilier administrare risc, la Directia Risc”. 

 

Doar candidatii selectati vor fi contactati pentru un interviu. 
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