
DIRECTOR ECONOMIC 

 

CANDIDATUL IDEAL 

- absolvent al invatamantului superior economic de specialitate; 

- vechime de cel putin 5 ani in domeniu, cuprinzand toate aspectele activitatii financiar-

contabile; 

- cunostinte temeinice in ceea ce priveste sistemul organizatoric si financiar-contabil; 

- cunostinte solide in ceea ce priveste legislatia in vigoare privind domeniul financiar-contabil; 

- o buna cunoastere a conducerii contabilitatii computerizate; 

- capacitate de a prelucra informatiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de 

decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali; 

- corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii; 

- obiectivitate in aprecierea si analiza situatiilor economice, financiare si sociale, 

receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare); 

 

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;  

- raspunde de stabilirea corecta a documentelor care se intocmesc si de circuitul lor in cadrul 

societatii ; 

- raspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la inceputul activitatii, cel 

putin odata pe an, pe parcursul functionarii sale, in orice situatii prevazute de lege si de cite 

ori directorul general al societatii o cere;  

- raspunde de evidenta formularelor cu regim special;  

- organizeaza controlul asupra operatiilor patrimoniale;  

- asigura si raspunde indeplinirea la termen a obligatiilor societatii fata de bugetul statului si 

terti in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;  



- supravegheaza reconcilierea si inchiderea conturilor;  

- asigura si raspunde de elaborarea balantei de verificare la termenele stabilite de legislatia 

in vigoare;  

- efectueaza analiza financiar contabila pe baza de bilant, pe care o prezinta in Președintelui 

Consiiului de Administratie/Consiliului de Administratie si respectiv Adunarii Generale a 

Asociatilor;  

- este consultat de catre entitatile functionale ale societatii in legatura cu problemele 

referitoare la activitatea serviciului;  

- raspunde de eficienta si calitatea lucrarilor executate in cadrul serviciului la termenele 

stabilite prin reglementari interne sau prin alte acte normative;  

- raspunde de respectarea programului de lucru si a disciplinei muncii in cadrul serviciului pe 

care il coordoneaza;   

 

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 joi, 13.01.2022, ora 1600. 

- dacă până la această data nu se depun candidaturi, anunțul de recrutare rămâne valabil 

până la ocuparea postului. 

 

Termen limită pentru depunerea candidaturii:  

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

