
 
Fundatia World Vision Romania 
Str. Rotasului  nr. 7, sect 1 
Bucuresti    
 

Anunt  
 
Postul: Economist (Consilier/expert/inspector/referent/economist in economie generala Cod COR 263102) 
Localizare: Biroul National, Bucuresti 
Departament: Financiar 
Norma: 8 ore/zi, durata determinata 
 
 Responsabilitati majore: 

• Raportarea locala, conform legislatiei locale si cerintelor donatorilor si politicilor World Vision 
International (WVI): 

- Asigura prezentarea corecta și la timp a taxelor, a asigurărilor sociale și a altor rapoarte obligatorii 
cerute de autoritatile guvernamentale locale. 

- Asigura conditiile pentru exercitarea auditului intern, extern si cenzorat. Urmareste recomandarile 
raportului de audit/cenzorat si se asigura ca schimbarile cerute au fost implementate. 

• Coordonarea activitatii contabile (contabilitatea statutara si USGAAP)  

- Asigura revizuirea documentelor justificative înainte de procesarea plăților pentru a asigura alinierea 
la legislația locală, la reglementările WVI și cerintele donatorilor. 

- Asigura procesare platilor in sitemul bancar  
- Asigura inregistrarea corecta a documentelor financiare și în timp util în sistemul contabil ( 3 zile de 

la primirea documentelor). 
- Asigura intocmirea fluxului de trezorerie lunar/trimistrial/anual 
- Verificarea lunara a soldurilor contabile din balanta si reconcilierea lunara a conturilor bancare si 

soldurilor din balanta statutara si WVI (Ageing si TB). 
- Asigura revizuirea in timp util a tuturor deconturilor inregistate si ia masurile necesare pentru 

reducerea/evitarea avansurilor nedecontate cu intarzieri mari (outstanding). 
- Reconcilierea anuala a inventarului fizic efectuat la nivel de NO/ADP cu inventarul scriptic din 

evidenta contabila.  

• Asigura conditiile pentru exercitarea auditului intern si extern al WVR. 

• Respecta normele de Protectia Muncii, a securitatii si sanatatii in munca. Respecta valorile si misiunea 
Fundatiei World Vision Romania. 

Studii, cunostinte, abilitati, aptitudini: 

- Studii superioare economice (financiar–contabilitate); 
- Cunoasterea legislatiei din domeniul financiar-contabil; 
- Buna operare PC (Word, Excel, Power Point); 
- Abilitatea de a prioritiza sarcinile si de a lucra in conditii de supervizare minima; 
- Limba engleza - nivel mediu; 
- Abilități de comunicare și relaționare; 
- Abilitatea de a lucra in conditii de stres; 
- Experienta profesionala minim 2 ani in domeniul financiar-contabil; 
- Experienta in implementarea proiectelor finantate din Fondul European constituie avantaj. 

 
Termen limita pentru trimiterea CV-ului: 09.06.2020 
Candidatii interesati vor inainta CV-ul catre:  
Alexandra Pagidean, Specialist in Relatii de munca, alexandra_pagidean@wvi.org 
World Vision Romania – Departament HR, Biroul Bucuresti, Tel. 021-222 91 01/Fax 021-224 29 72 

mailto:alexandra_pagidean@wvi.org

