
 

 

Vrei o schimbare? 
 
Hai în echipa 
Intesa Sanpaolo Bank! 

 

  

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

 

Senior Product 

Manager - 

Multichannel 

& Marketing 

Digital     

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:  
 

 Te vei ocupa de urmatoarele produse si servicii bancare: Internet 
Banking,Mobile Banking; 

 Implementarea proiectelor ce tin de solutii software & hardware 
dedicate bunei desfasurari a activitatii in agentiile Bancii;  

 Evolutiile / tendintele pietei pentru a contribui proactiv la 
identificarea/valorificarea oportunitatilor;  

 Solicitarea studiilor aferente ofertei de care este responsabil;  
 Propune prioritatile si directiile de urmat pe produsele de care 

raspunde;  
 Elaboreaza cadrul normativ de reglementare produse / servicii / oferta 

/solutii de care raspunde;  
 Propune noi proiecte / solutii de crestere a eficientei produselor/ 

functionalitatilor existente;  
 Realizeaza propuneri de tarifare a produselor/ ofertelor de care se 

ocupa;  
 Initiaza / participa la actiunile de marketing destinate cresterii gradului 

de utilizare si atragerii de noi clienti;  
 Este responsabil de prezentarea corecta a informatiilor referitoare la 

produse/ oferte pe site-ul Bancii sau alte suporturi de marketing;  
 Este responsabil pentru dezvoltarea, urmarirea, adaptarea produselor 

si functionalitatilor specifice activitatii; 
 Propune si urmareste KPI (indicatori cheie de performanta) stabiliti 

pentru fiecare produs de care raspunde; 
 Participa activ la definirea si ajustarea proceselor aferente produselor 

de care raspunde;  

 

Așteptăm de la tine: 

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

similara;  
 Cunoasterea limbii engleze (nivel avansat), 

limba italiana constituie avantaj;  
 Orientare spre clientul intern sau extern;  
 Excelente abilitati de organizare si planificare;  
 Initiativa si determinare;  
 Eficienta operationala;  
 Planificare si Executie;  
 Orientare spre atingerea obiectivelor;  
 Munca in echipa;  
 Cunostinte PC - nivel avansat 

http://www.intesasanpaolobank.ro/

