
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. ANGAJEAZĂ ECONOMIST 

CANDIDATUL IDEAL 

- Absolvent de studii superioare cu diploma de licență; 

- Experiență  de minimum 1 an pe un post similar; 

- Capacitate de analiză și de sinteză; 

- Autodisciplină, perseverență, dorință de progres; 

- Atenție la detalii și capacitate de a rezolva problemele; 

- Cunoștințe de operare ale unor sisteme informatice de contabilitate reprezintă un avantaj; 

- Capacitatea de a respecta termene limită; 

- Abilități de comunicare și lucru în echipă; 

- Persoană dinamică, pro-activă, serioasă; 

- Spirit analitic și de observație, dinamism; 

- Cunoștințe economice generale la nivel profesionist; 

- Cunoașterea legislației economice în vigoare; 

 

DESCRIEREA JOBULUI: 

- Asigură înregistrarea și prelucrarea unor documente financiare, evidența încasărilor și 

plăților; 

- Asigură desfășurarea corespunzătoare a operațiunilor de decontare cu furnizorii și 

clienții, urmărirea debitorilor și a creditorilor; 

- Ia măsuri pentru elaborarea în termen util și respectarea elementelor metodologice 

prestabilite cu privire la situațiile ce i-au fost cerute, solicită informații diverselor 

birouri și răspunde de corectitudinea informațiilor înaintate; 

- Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic direct acestuia în realizarea 

activitatilor specific; 

 

BIBLIOGRAFIE: 

- Legea nr. 82/23.04.2001; 

- Legea nr. 133/2021; 

- Ordonanța nr.26/2013; 

- Ordonanta nr 11/2016; 

- Legea nr. 227/2015; 

- Legea nr. 31/1990; 



SE OFERĂ 

- Pachet salarial atractiv; 

- Bonuri de masă; 

- Mediu de lucru plăcut într-o echipă dinamică. 

 

CV-urile se trimit la adresa de mail: resurseumane@algorithmresidential.ro 

Nr. de telefon: 0754.031.616 

 

Termen limită pentru depunerea candidaturii:  

luni, 06.09.2021, ora 1400. 

Selecția se va face în baza documentelor în copie legalizată care să ateste experiența, și a 

cazierului judiciar. 

 

Trimiterea CV-ului reprezintă acordul dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor 

cu caracter personal în scopul implicării în procesul de recrutare și angajare.  

În cazul în care nu sunteți selectat, CV-ul va rămâne în baza noastră de date pentru a va 

putea contacta în eventualitatea unei alte oportunități de colaborare. 
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