Societatea de Investiţii Financiare Moldova SA
cu sediul în Bacău, str. Pictor Aman nr. 94 C

ANGAJEAZĂ

EVALUATOR– cod COR 241210
Responsabilităţi principale ale candidatului:
. Intocmeste rapoarte de evaluare pentru întreprinderi şi participaţii la
întreprinderi;
. Asistă compartimentele de investiții în evaluarea activelor;
Pregătirea profesională / Cerinţe principale:
 studii superioare;
 evaluator titular activ ANEVAR, specializarea EI
 alte cerinte: - cunoştinţe şi bune practici în domeniul evaluării bunurilor,
reglementari legale incidente;
- cunoştinţe în domeniul macroeconomic şi risc;
- utilizator experimentat Microsoft Office (Word, Excel, Outlook);
- permis de conducere-categoria B;
- cel puțin 1 an1 vechime în in intocmirea rapoartelor de evaluare
 constituie avantaj:
 înțelegerea și implicarea în activitățile specifice pieţelor de capital;
 alte specializări deţinute (EPI/EIF/EBM) – preferabil minim una să fie
obţinută după 2011;
 cursuri de specialitate privind: piaţa de capital, analize economice şi financiare,
operaţiuni cu valori mobiliare, managementul proiectelor.
 cunoştinţe din domeniul managementului financiar şi IFRS;
 cunoştinţe de limba engleză nivel avansat;
Aptitudini & Abilităţi:
. abilitate de a lucra și comunica eficient în cadrul echipei noastre;
. responsabilitate şi conştiinciozitate în gestionarea datelor şi informaţiilor;
. capacitatea de a lucra sub presiunea timpului;
. persoană deschisă, comunicativă;
. abilitatea de a gestiona cu eficacitate activități multiple;
. atitudine pozitivă, spirit pro activ.
Beneficii:
. salariu și alte beneficii motivante;
. un mediu de lucru profesionist într-una dintre cele mai importante societăți de investiții
financiare din România.
. posibilitatea dezvoltarii profesionale prin lucru in proiecte de anvergura in domeniul EI
Conţinutul minim al dosarului de candidatura:
1. scrisoare de intenţie
2. CV (Curriculum Vitae)

Depunerea Dosarului de candidatura - se poate face prin:
. registratura – secretariat SIF Moldova SA din Bacău, str. Pictor Aman, nr. 94 C, et. II.
. e-mail: sifm@sifm.ro
. site-urile de specialitate: ejobs, bestjobs;
După verificarea dosarelor, candidaţii selectaţi care corespund profilului definit vor fi
contactaţi.

Prin aplicarea pentru postul mentionat in prezentul anunt, sunteti implicit de acord cu Politica de
prelucrare a datelor cu caracter personal a potențialilor angajați (www.sifm.ro /Despre noi/Cariere)

