
FNGCIMM SA IFN 

 

Post:       Administrator baza de date/Inginer de sistem 

Tipul ofertei:   Full-time 

Oraş:   Bucureşti 

 

 

Descrierea postului: 

 Realizează operaţiuni de salvare/ restaurare; 

 Contribuie activ la proiectarea și implementarea soluțiilor tehnice, împreună cu echipa 

din care face parte; Întreţine dicţionarele de date introducând şi modificând definiţii; 

 Menţine, îmbunătăţeşte şi adaptează soluţiile informatice din punct de vedere tehnic; 

 Administrează bazele de date (monitorizare fișiere de audit și log existente, instalări, 

actualizări, optimizări); 

 Elaborează şi întreţine aplicaţii software şi baze de date; 

 Configurează aplicaţiile necesare, testează aplicaţiile şi modifică programele; 

 Proiectează şi modifică structura bazelor de date prin codarea descrierii datelor 

folosind sisteme de gestiune a bazelor de date relaţionale; 

 Întocmeşte rapoarte tehnice si elaboreaza/actualizează documentaţiile tehnice 

specifice; 

 Asigură urmărirea contractelor de servicii; 

 Instalează şi testează upgrade-uri şi patch-uri. 

 

Cerinţe: 

 Studii superioare în domeniul IT (Automatică, Cibernetică, Informatică) sau 

echivalent; 

 Experienţă de lucru minim 5 ani în domeniu; 

 Experienta de lucru de cel putin 3 ani cu baze de date MS SQL/MySql (proceduri/ 

triggers, functii/ backup-restore database); 

 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 Administrator baza de date/Inginer de 

sistem” 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

