
 

                                                      

  
BCR Banca pentru Locuinţe S.A. 

anunta concurs pentru ocuparea postului de 
 

Specialist Resurse Umane 
- Direcţia Resurse Umane 

(1 post in Centrala băncii, perioadă determinată) 
 
Principalele tale sarcini si responsabilitati: 
 

 Să intocmesti si sa asiguri verificarea si aprobarea ofertelor şi contractelor individuale de muncă;  

 să intocmesti si sa asiguri verificarea si aprobarea documentelor în caz de detaşare, încetare de contract 
şi concediere/demisie;  

 să colaborezi la stabilirea/ modificarea salariilor, să verifici incadrarea acestora in grilele de salarizare si 
să asiguri aprobarea acestora; 

 să asiguri intocmirea, verificarea si semnarea actelor necesare aferente deciziilor de promovare, eliberare 

din functie sau cumul de functii;  
 să asiguri intocmirea, verificarea si semnarea statelor de plata (salarii, alte venituri de natura salariala); 

 să verifici respectarea drepturilor si obligatiilor salariatilor, in functie de informatiile primite de la salariati 
sau de la managerii care ii coordoneaza, specialistii anti-frauda, conformitate, precum si in baza 

evaluarilor efectuate prin sistemul de performanta si dezvoltare profesionala;  

 să verifici respectarea bugetului pentru solicitarile primite pentru achizitii; 
 să participi la recrutarea de personal pentru bancă; 

 să participi la gestionarea documentaţiei privind personalul, în special a modificărilor cu privire la baza de 
date referitoare la personal, activităţi de administrare legate de personal; 

 să participi la elaborarea de reglementări interne în legătură cu aspecte legate de cadrul de desfăşurare a 
activităţii din perspectiva drepturilor şi obligaţiilor salariaţilor; 

 să participi la activităţi care ţin de dezvoltarea personalului; 

 să participi la efectuarea calculelor periodice ale indicatorilor privind situaţia personalului; 
 să participi la intocmirea de raportari privind situatia personalului catre directiile/departamentele 

solicitante, Grupul BCR/Erste si autoritati abilitate; 
 să participi la elaborarea diferitelor instrumente de stimulare a personalului;  

 să participi la elaborarea de sisteme de dezvoltare a cadrelor de conducere şi a angajaţilor 

(metode/proceduri);  
 să participi la elaborarea programului anual de pregătire pentru cadrele de conducere şi angajaţii proprii; 

 să participi la elaborarea de metode pentru selecţionarea personalului; 
 să participi la activităţi legate de securitatea şi sănătatea în muncă şi situaţiile de urgenţă (instructaj la 

angajare, periodic); 
 să participi la monitorizarea efectuarii examenului medical de catre personalul bancii (la angajare, 

periodic, etc.). 
 

Tu ai putea fi ocupantul postului, daca poti oferi: 
 

 Experienţă anterioară în activităţi similare de minim 1 an; 

 Studii necesare: facultatea şi diplomă de licenţă;  
 Alte competente profesionale: bună cunoaştere a activităţii bancare, a legislaţiei financiar-bancare şi a 

legislaţiei muncii; 
 Limba engleza la un nivel mediu sau avansat; 

 Cunostinte PC: MS Office (Word, Excel, Powerpoint). 
 

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: 30.04.2017. 
Fiecare candidatura va fi tratata cu maxim de confidentialitate.  
Vor fi contactati doar candidatii care indeplinesc cerintele de mai sus.  

 


