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Post:    DIRECTOR EXECUTIV 

Directia Recuperare Creanțe 

Tipul ofertei:   Full-time 

Localitate:  Bucureşti 

Valabilitate anunț: 21.03.2023 – 31.03.2023 

 

Descrierea postului: 

 

• Coordonează, controlează şi direcţionează activitatea Direcţiei Recuperare Creanţe, în vederea asigurării 

funcţionării acestuia în mod eficient şi în concordanţă cu cadrul legal şi reglementările interne aplicabile;  

• Conduce, monitorizeaza, indruma si evalueaza membri echipei in vederea asigurarii rezultatelor si 

obiectivelor stabilite ; 

• Participă, după caz, la întâlnirile cu debitorii şi negociază cu aceştia cele mai adecvate măsuri de recuperare; 

• Semnează/vizează documentele emise de Fond în procedura de recuperare, în limita competenţelor 

atribuite; 

• Aprobă măsuri de recuperare în baza competenţelor atribuite; 

• Coordonează întocmirea rapoartelor privind activitatea Directiei Recuperare Creanţe; 

• Exercită supravegherea, controlul şi îndrumarea metodologică a personalului din cadrul Direcţiei 

Recuperare Creanţe, răspunzând de cunoaşterea legislaţiei şi a reglementărilor interne de către acesta; 

coordoneaza intocmirea raportului privind necesitatea perfectionarii profesionale a salariatilor din 

subordine, pentru specializari specifice activitatii de recuperare creante; 

• Coordonează identificarea şi raportarea elementelor de risc operaţional în cadrul direcţiei potrivit 

reglementarilro in vigoare; 

• Raspunde de aplicarea Sistemului de control intern managerial în aria specifică de activitate; 

• Evaluează propunerile de îmbunătăţire a reglementărilor interne privind activitatea Directiei Recuperare 

Creanţe în vederea elaborării celor mai adecvate soluţii de aplicare a acestora în practică; coordoneaza 

fundamentarea si elaborarea obiectivelor specifice si monitorizeaza indeplinirea acestora; 

• Coordonează formularea şi fundamentarea de propuneri privind strategia şi programul anual de activitate, 

bugetul de venituri şi cheltuieli, programul de investiţii de către directia pe care o conduce şi supraveghează 

implementarea acestora, după aprobare, în domeniul de activitate specific; 

 

Cerinţe: 

• Studii superioare economice/juridice; 

• Minimum 8 ani vechime în muncă în domeniul financiar-bancar, din care 1 an în funcții de conducere; 

constituie un avantaj experiența anterioară de conducere si coordonare în domeniul bancar; 

• 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; 

• Excelente abilități de management, comunicare şi colaborare, asumarea responsabilității, conducerea 

echipei, inovație și creativitate; 

• 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 executiv, Direcția Recuperare Creanțe”. 

 

Doar candidații selectați vor fi contactați pentru un interviu. 


