
 

 

Vrei o schimbare? 
 
Hai în echipa 
Intesa Sanpaolo Bank! 

 

  

Trimite-ți CV-ul pe adresa 
jobs@intesasanpaolo.ro 

 

Cards Senior 

Product 

Manager 

(Individuals) 

Sediul Central 

București 

 

 Conteaza pentru tine. Conteaza pentru noi. 

  www.intesasanpaolobank.ro 

  TEL VERDE: 0800 800 888 

Iți oferim: 
 

 Un pachet atractiv de beneficii; 
 Oportunitatea de a lucra într-unul din cele mai mari și mai stabile grupuri financiar-bancare din lume;  
 Posibilitatea de dezvoltare în cadrul băncii și de a face parte din proiecte diverse. 

 
 
 

Misiunea ta:  
 Identifica oportunitati de a lansa produse noi in conformitate cu 

strategia Bancii, evolutiile pietei si nevoile de finantare ale clientilor 
din segmentul tinta. In acest scop propune si implementeaza 
produse noi, elaboreaza si se ocupa de aprobarea in comitetele 
competente a documentatiei specifice de produs ( fisa de produs, 
norme, manuale, proceduri, alte reglementari dupa caz); 

 Monitorizeaza si propune ajustarile necesare in ceea ce priveste 
pretul, caracteristicile produselor si oferta comerciala 

 Identifica, propune spre aprobare si implementeaza solutii de 
imbunatatire a fluxurilor interne specifice cardurilor de debit in 
scopul cresterii eficientei, simplificarii acestora si imbunatatirii 
experientei clientului intern si extern. 

 Analizeaza performantele produsului (indicatori principali de 
performanta); 

 Propune si implementeaza planul comercial in colaborare cu 
departamentele responsabile; monitorizeaza indeplinirea bugetului 
si eficacitatea produselor prin rapoarte si analize specifice; 

 Analizeaza portofoliul in vederea identificarii categoriilor de clienti 
avand caracteristici comune pentru a construi oferta de produse de 
card de debit, adaptata nevoilor acestora; 

 Gestioneaza relatia cu institutii partenere (institutii de stat,scheme 
de plata, procesatorul de carduri) privind dezvoltarea si derularea 
de produse de card de debit destinate clientilor Persoane Fizice si 
Persoane Juridice; 

 Sustine sesiuni de pregatire profesionala pentru angajatii din 
Unitatile Teritoriale si pentru angajatii din Sediul Central); 

 Participa si colaboreaza cu structurile specifice ale Grupului; 

Așteptăm de la tine: 

 

 Studii Superioare / Studii economice;  
 Experienta de minimum 5 ani intr-o pozitie 

similara;  
 Cunoasterea limbii engleze (nivel avansat) 

limba italiana constituie avantaj;  
 Excelenta capacitate de analiza, respectiv de 

sinteza 
 Colaborare interdepartamentala; 
 Orientare spre client extern / intern; 
 Excelente abilitati de organizare si planificare  
 Initiativa si determinare;  
 Eficienta operationala; 
 Orientare spre atingerea obiectivelor; 
 Abilitati excelente pentru munca in echipa; 

http://www.intesasanpaolobank.ro/

