
 

                                                      

 
BCR Banca pentru Locuinţe S.A. 

anunta concurs pentru ocuparea postului de 
 

Expert financiar-bancar Contabilitate şi Controlling 
– Direcţia Contabilitate şi Controlling 

la sediul central din Bucureşti 
(1 post, perioadă nedeterminată) 

 

Principalele tale sarcini şi responsabilităţi: 
 

 Să participi la activităţi pentru îndeplinirea responsabilităţilor de back-office trezorerie, ce cuprind:    
o Procesarea tranzacţiilor în aplicaţia SIBCOR V2 (depozite plasate la bănci, achiziţii titluri de 

stat, reverse repo, schimb valutar); 
o Evidenţa extracontabilă a portofoliului de operaţiuni efectuate de către Direcţia Trezorerie 

(front office),  

o Efectuarea calculului de dobânzi lunare şi reflectarea corectă în evidenţa contabilă a 
tranzacţiilor; 

o Procesarea lunara a ajustarilor pentru depreciere aferente tranzactiilor inregistrate  
o Intocmirea şi transmiterea raportărilor către autorităţi (BNR, CNVMR, Grup Erste) cu privire 

la portofoliul de titluri şi obligaţiuni 

 Să participi la întocmirea/verificarea raportărilor către autoritatea de reglementare, 
autorităţile fiscale, alte instituţii financiare şi către entităţile Grupului; 

 Să participi la elaborarea de proceduri şi instrucţiuni de lucru pentru intocmirea raportarilor; 
 Să participi la efectuarea de înregistrări contabile specifice pe conturi de clientelă; 

 Să asiguri suportul contabil celorlalte direcţii din Bancă pentru implementări de produse noi în 
aplicaţiile informatice utilizate; 

 Să inveti foarte bine aplicatiile informatice cu care lucrezi si sa participi la testarea si implementarea   

de functionalitati noi, cat si la automatizarea raportarilor din aria de responsabilitate a direcţiei;  
 Să participi la elaborarea de proceduri de implementare a sistemelor informatice utilizate în cadrul 

direcţiei; 
 Să arhivezi şi păstrezi documentele contabile în conformitate cu cerinţele legii; 

 Să  contribui  la întocmirea de rapoarte şi furnizarea de informaţii financiare necesare conducerii 

Băncii. 
 

Tu ai putea fi ocupantul postului, dacă poţi oferi: 
 

 Experienţă anterioară în specialitate de minim 3 ani, din care 2 ani în instituţii financiar-bancare 

Studii necesare: facultatea şi diplomă de licenţă, preferabil în domeniul economic/finanţe-
contabilitate, cibernetica; 

 Alte competente profesionale: buna cunoastere a legislaţiei  aferente activităţii  fianciar- bancare  
(reglementari contabile si de raportare), cunoştinţe privind standardele financiare de contabilitate 

IFRS, cunostinte fiscale reprezinta un avantaj;  

 Limba engleza la un nivel mediu sau avansat reprezinta un avantaj; 
 Cunostinte PC: 

o MS Office la un nivel avansat (Word, Excel, Acces, Powerpoint); SAP şi SIBCOR reprezintă 
un avantaj. 

 

Daca tu consideri ca indeplinesti cerintele de mai sus, te rugam sa trimiti Scrisoarea de Intentie si 

CV-ul detaliat in limba romana la urmatoarea adresa de e-mail: hr@bcrlocuinte.ro, specificand 

postul pentru care aplici.  

Termenul limita de transmitere a candidaturilor este: 01.02.2018. 

Fiecare candidatura va fi tratata cu maxim de confidentialitate.  
Vor fi contactati doar candidatii care indeplinesc cerintele de mai sus.  
 


