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          Misiunea ta: 

Să participi activ și creativ în analiza, proiectarea, dezvoltarea, testarea și implementarea proiectelor în core-banking. 
 
          Ce vei face în acest rol? 

 Oferi asistență de specialitate pentru utilizarea sistemului informatic;  
 Oferi suport privind administrarea/dezvoltarea aplicațiilor; 
 Creezi programe/interfețe într-un limbaj de programare evoluat; 
 Realizezi documentații privind utilizarea aplicațiilor/programelor; 
 Realizezi rapoarte și asiguri suport privind furnizarea de situații solicitate de direcțiile de business și audit; 
 Realizezi scripturi DDL și DML asupra datelor memorate în baze de date; 
 Creezi și întreții proceduri stocate la nivelul bazelor de date; 
 Creezi și întreții interfețe între programe externe și core-banking; 
 Expui servicii altor platforme aflate în relație cu core-banking. 

 
          Dacă știi despre tine că ai: 

 Studii superioare finalizate - profil tehnic (automatică, informatică, matematică informatică, etc.); 
 Experiență profesională de minim 3 ani, din care cel puțin 2 ani în domeniul specific de activitate;  
 Cunoștințe despre sistemele de operare și programe utilitare (Microsoft Windows Server, Linux, virtualizare, securitate, 

Microsoft Office/SharePoint) şi ingineria de sistem; 
 Cunoștințe despre arhitectura sistemelor (ex client/server); 
 Cunoștințe/utilizare programe privind administrarea proiectelor (JIRA/Git); 
 Cunoștințe despre teoria bazelor de date: 

 Arhitectura și organizarea bazelor de date 
 Proiectarea în ansamblu 
 Proiectarea în detaliu (normalizare) 
 Tehnici de acces rapid la datele memorate într-un SGBD 
 Administrarea bazelor de date (noțiuni teoretice și eventual practice – best practice) 
 DDL 
 DML 
 Proceduri stocate 

 Cunoașterea teoriei limbajelor de programare  
 schema logică 
 pseudocod 
 algoritmi de căutare, sortare, interclasare 

 Cunoașterea cel puțin a unui limbaj de programare (C/C++,Java,....) 
 Cunoașterea/utilizarea a cel puțin unui server de baze de date (Oracle, Sql Server, Informix) 
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 Cunoștințe despre API-uri/WSDL-uri și utilizarea/integrarea acestora între/în medii eterogene (platforme online, Internet 
Banking/Mobile Banking și core-banking) 

 Cunoaștere Message Broker 
 Cunoștințe de bază privind administrarea Bazelor de date 
 Cunoștințe de bază privind administrarea mediilor midleware (Message Broker) 
 Capacitate de prioritizare și identificare rapidă a soluțiilor; 
 Abilități dezvoltate de comunicare și relaționare; capacitatea de a lucra atât în echipă, cât și individual; 
 Abilități de organizare și planificare; dinamism; proactivitate; responsabilitate; 
 Bune cunoștințe de limba engleză. 

 

 Vino în echipa IT CEC Bank. Te așteaptă: 
 Proiecte provocatoare si un mediu de lucru competitiv 
 Experiente autentice de invatare 
 Coleg veseli si ambitiosi, deschisi colaborarii 

 
 

 


