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Post:    analist/expert/consilier financiar, Directia Plati  

Tipul ofertei:   permanent 

Oraş:   Bucureşti 

 

Descrierea postului: 

• efectueaza analiza cererilor de plată a garanţiei transmise de finantatori potrivit normelor 

interne, convenţiilor încheiate cu aceste institutii şi clauzelor contractuale, întocmeşte 

documentele de analiză, le înaintează structurilor interne în vederea însuşirii şi supunerii lor 

spre analiză şi aprobare/respingere, conform competenţelor; 

• întocmeşte şi transmite documentele aferente solutionarii cererilor de plata a garanţiei către 

structurile interne si catre finantator; 

• întocmeşte şi transmite notificări cu somaţii de plată către debitor şi avaliştii, potrivit 

reglementărilor specifice; 

• analizează documentaţia transmisă de finanţatori din care rezultă încheierea procedurilor de 

valorificare a tuturor garanţiilor, si procedeaza la verificarea si stabilirea sumelor de regularizat 

intre Fond si finantator; 

• transmite către Direcţia Juridică documentele necesare declanşării procedurii de executare în 

vederea recuperării garanţiei plătite; 

• introduce în aplicaţia informatică datele specifice activitatii. 

 

 

Cerinţe: 

• studii superioare economice/tehnice/juridice;  

• minim 4 ani experienta in functii de analiza si expertiza de specialitate; constitue un avantaj 

experienta de lucru anterioara în sistemul bancar, în domeniul managementului produselor 

bancare şi în domeniul IMM-urilor, precum şi cunoaşterea aprofundată a programelor şi 

produselor FNGCIMM; 

• 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 operare PC inclusiv Excel. 

 

Oferta: 

• Pachet salarial motivant; 

• Mediu de lucru profesionist şi competitiv; 

• Oportunităţi de training şi dezvoltare profesională. 

 

Persoanele interesate sunt rugate sa transmita un CV pe adresa cariere@fngcimm.ro pana la data de 

26.07.2021 cu mentiunea “Pentru pozitia de analist/expert/consilier financiar la Directia Plati”. 

Doar candidatii selectati vor fi contactati pentru un interviu. 
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