
Economist Junior

FINECO INSOLVENCY SPRL
Nivel cariera: Entry Level
Oras: BUCURESTI, Sector 4
Domenii oferta: ECONOMIC

Criterii profesionale si personale:

 Studii superioare în domeniul economic, de preferat în domeniul contabilității;
 Experienta de 0-3 ani in domeniul economic;
 Cunoștințe de operare MS Office (Word, Excel);
 Promptitudine, atenție la detalii, rezistență psihică;
 Orientat spre acțiune și flexibilitate;
 Riguros în realizarea sarcinilor, echilibrat emoțional;
 Preocupare permanentă pentru actualizarea cunoștințelor în domeniu;
 Abilități de organizare și planificare;
 Capacitatea de a lucra cu termene limita;
 Rezistenta la stres și atenție distributivă;
 Capacitatea de a lucra eficient în echipă;
 Limbaj coerent și elevat;
 Prestanță și comportament profesionist;
 Inițiativă, discreție, corectitudine și punctualitate;
 Atitudine pozitivă și fire comunicativă.

Avantaj:

 Membru A.N.E.V.A.R., C.E.C.C.A.R. sau U.N.P.I.R.;
 Cunoștințe generale cu privire la domeniul juridic, în special legea insolventei.

Responsabilitati:

 Acordarea de sprijin în inregistrarea si verificarea documentelor contabile in programele
de evidenta contabila;

 Acordarea de sprijin în organizarea si tinerea contabilitatii conform legislatiei în vigoare;
 Acordarea de sprijin în efectuarea de operațiuni specifice închiderilor contabile lunare;
 Acordarea de asistenta în probleme contabile/economice diverse;
 Intocmirea de rapoarte si situatii specifice activitatii;
 Participarea la proceduri de inventarieri de patrimoniu;
 Intocmirea raportarilor si analizelor economico-financiare specifice prevazute de Legea

85/2014;
 Oferirea celorlalti  angajati  de suport in desfasurarea procedurilor specifice insolventei

din punct de vedere economic;
 Informarea  permanenta  cu privire  la  modificarile  legislatiei  in  vigoare (Codul  Fiscal,

Codul de Procedura Fiscala, Legea nr. 82/1991, Legea 85/2014);

Beneficii: 
 Mediu de lucru profesional si cordial, alaturi de o echipa tanara si dinamica de practicieni

in insolventa;
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 Bonusuri in functie de performanta profesională;
 Tichete de masa;
 Decontare transport;

Candidatii interesati de o dezvoltare profesionala, intr-un climat in care sunt cultivate excelentă
profesionala  si  spiritul  de  echipa,  sunt  rugati  sa  transmita  CV-ul  la  adresa  de  e-mail:
office@finecoinsolvency.ro, în care vor menționa și beneficiul financiar așteptat. 
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