SOCIETATEA DE TRATAMENT BALNEAR
ŞI RECUPERARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ „T.B.R.C.M.” - S.A.
Sucursala BUZIAS
Str. Principala, nr.9, loc. Buzias, jud. Timis

_____________________________________________________________________________________

ANUNT
Sucursala Buzias a Societatii de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă
"T.B.R.C.M."-S.A., organizează interviu pentru postul de director economic al
sucursalei, care va avea loc in data de 25.10.2017, orele 9 00 la sediul sucursalei din str.
Principala, nr.9, loc. Buzias, jud. Timis.
În vederea participării la interviu, candidaţii trebuie sa întrunească urmatoarele condiţii
generale:
- să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
- să aibă studii conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania si legislatiei in vigoare;
- cunoştinţe de operare pe calculator;
- să nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru
care candidează;
- sa nu fie ei sau rudele de gradul I acţionari, administratori, comanditari, etc., la societăţi
care au ca obiect de activitate hotel, restaurant si baza de tratament, în cazul funcţiilor de
conducere, iar dacă sunt să renunţe la această calitate în termen de 60 de zile (declaraţie
pe propria răspundere).
Cerinte:
Studii:
Candidatii vor prezenta diploma de studii superioare economice, respectiv: diploma de
licenţă a absolvenţilor învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară
aplicării celor trei cicluri tip Bologna (care este echivalentă cu diploma de studii
universitare de master în specialitate) sau diploma de licenţă insotita de diploma de
master.
Experienta: minim 5 ani pe o pozitie de economist in activitati financiar contabile, din care
cel putin 2 ani in functie de conducere a departamentului financiar-contabil.
Aptitudini: capacitate de a analiza si sintetiza; capacitate de organizare si conducere a
activitatii financiar-contabile; capacitate de a prelucra informatiile, de a le
interpreta/valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor
factori decizionali; corectitudine, tenacitate, seriozitate.
Atitudini: obiectivitate in aprecierea si analiza situatiilor economice, financiare si sociale,
receptivitate, spirit de echipa; atitudine principiala in relatiile cu oamenii.
Cerinte speciale:
- cunostinte temeinice privind sistemul organizatoric si financiar-contabil;
- cunostinte solide privind legislatia in vigoare in domeniul financiar, contabilitate,
fiscalitate pentru societati comerciale;
- experienta in utilizarea de siteme informatice de evidenta si de gestiune finaciarcontabila (Microsoft Office).

Detalii suplimentare la tel: 0256/321.186; e-mail: tbrcmb@yahoo.com

