
DIRECTOR ECONOMIC 

 

CANDIDATUL IDEAL 

- expert contabil (membru CECCAR cu drept de semnătură); 

- vechime de cel puțin 5 ani în funcția de Director Economic; 

- experiență în toate aspectele activității financiar-contabile; 

- acordă asistență de specialitate privind organizarea și ținerea contabilității; 

- asigură managementul financiar-contabil și al performanței economice; 

- cunostinte solide în ceea ce privește legislația în vigoare privind domeniul financiar-

contabil; 

- ținerea evidenței contabile; 

- întocmirea și verificarea de situații financiare; 

- efectuează analize economico – financiare; 

- pregătește declaratiile și raportărilor periodice, lunare, trimestriale, semestriale și anuale și 

depunerea acestora; 

- participă la controale, auditari etc 

- prelucrează, interpretează și valorifică informațiile prin luarea de decizii sau prin furnizarea 

de date prelucrate altor factori decizionali; 

- corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principială în relațiile cu oamenii; 

- obiectivitate în aprecierea și analiza situațiilor economice, financiare și sociale, 

receptivitate, spirit de echipă; 

 

ABILITĂȚI/APTITUDINI 

- capacitatea de a lucra concomitent la mai multe proiecte; 

- capacitatea de prioritizare; 

- rigurozitate și atenție pentru detalii; 

- persoană activă, responsabilă, foarte bine organizată, orientată către obținerea de 

rezultate; 

- capacitate de analiză și de sinteză. 

 

SARCINI ȘI RESPONSABILITĂȚI 

- organizează, îndrumă, conduce, controlează și răspunde de desfășurarea în mod eficient a 

activității financiar-contabile a societății în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;  

- asigură, organizează și gestionează în mod eficient integritatea întregului patrimoniu al 

societății în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și normele sau reglementările 

interne ale societății;  

- răspunde de stabilirea corectă a documentelor care se întocmesc și de circuitul lor în cadrul 

societății ; 



- răspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la începutul activitatății, cel 

puțin odata pe an, pe parcursul funcționării sale, în orice situații prevăzute de lege și de 

câte ori directorul general al societății o cere;  

- răspunde de evidența formularelor cu regim special;  

- organizează controlul asupra operațiilor patrimoniale;  

- asigură și răspunde de îndeplinirea la termen a obligațiilor societății față de bugetul statului 

și terți în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;  

- supraveghează reconcilierea și închiderea conturilor;  

- asigură și răspunde de elaborarea balanței de verificare la termenele stabilite de legislația 

în vigoare;  

- efectuează analiză financiar contabilă pe bază de bilanț, pe care o prezintă Președintelui 

Consiiului de Administrație/Consiliului de Adminisțratie și/sau Adunării Generale a 

Asociaților;  

- este consultat de către entitățile funcționale ale societății în legătură cu problemele 

referitoare la activitatea serviciului;  

- răspunde de eficiența și calitatea lucrărilor executate în cadrul serviciului la termenele 

stabilite prin reglementări interne sau prin alte acte normative;  

- răspunde de respectarea programului de lucru și a disciplinei muncii în cadrul serviciului pe 

care îl coordonează;   

 

SE OFERĂ 

- Pachet salarial atractiv; 

- Bonuri de masă; 

- Mediu de lucru plăcut într-o echipă dinamică. 

 

DEPUNERE CANDIDATURĂ 

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

fizic la registratura societății până vineri, 04.02.2022, ora 1200. 

- dacă până la această data nu se depun candidaturi, candidaturile depuse nu întrunesc 

condițiile stabilite sau sunt insuficiente, anunțul de recrutare rămâne valabil până la 

ocuparea postului sau procedura poate fi reluată în vederea obținerii de noi CV-uri. 

 

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. 

mailto:resurseumane@algorithmresidential.ro

