Analist financiar
Angajator: SC EXELIA SRL
Domeniu: Bănci, Educație - Training, IT Software
Tip anunț: full-time
Nivel anunț: 0 - 1 an experiență
Căutăm un nou coleg/colegă pentru unul dintre proiectele noastre. Dacă vrei să faci parte dintr-o
echipă tânără un mediu antrenant și plăcut te invităm să aplici.
Persoana potrivită este responsabilă, organizată,proactivă, dornică să învețe lucruri noi, atentă la
detalii și perseverent/ă în a-și îndeplini sarcinile.
Aptitudini necesare:
Cunoștiințe bune de MS Office
Limba italiană - nivel mediu spre avansat (scris și vorbit)
Studii superioare profil economic (finanțe/contabilitate) reprezintă un avantaj
Abilități de comunicare și prezentare
Capacitate de analiză și sinteză
Simțul umorului dezvoltat și spirit de echipă 😊
Responsabilități:

•
•

participă la întocmirea rapoartelor de analiză financiară și raportări lunare către managerul
de proiect
creează prezentări și le susține în fața managementului
prelucrează și organizează bazele de date pentru interpretare și analiză

•
•
•

analizează cererile de rapoarte și formulează un răspuns;
analizează și propune soluții în vederea corectării erorilor semnalate sau constatate
colaborează în permanență cu echipa

•

Vei lucra atât cu echipa locală cât și cu cea din filială utilizand diverse aplicații bancare.
Beneficii:
•
•
•
•
•
•
•

mediu de lucru business la standarde internaționale
laptop & smartworking
asigurare medicală privată
bonuri de masă
al 13-lea salariu
training on the job
alte beneficii prin contractul colectiv de muncă

Dacă îți doresti să faci parte din echipa noastră te rugăm să trimiti CV-ul tău pe adresa de e-mail :
exelia@intesasanpaolo.com
Descrierea companiei: Fondată in 2009, Exelia este o companie care are peste 10 ani experiență
în domeniul bancar, oferind servicii de backoffice pentru grupul Intesa Sanpaolo.

Intesa Sanpaolo este cel mai important grup bancar din Italia și se află în primele 5 la nivel
internațional.
Servind milioane de clienți printr-o rețea națională de aproximativ 4400 de filiale, contribuie la
dezvoltarea afacerilor și la creșterea țării.
Grupul este în căutarea unor candidați care își doresc să lucreze într-un mediu divers și în continuă
dezvoltare și care urmăresc să crească atât pe plan profesional cât și personal.

