
 

 

Vrei o schimbare? 
 
Hai în echipa 
Intesa Sanpaolo Bank! 

 

  

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

 

Product 

Manager  

Structured 

Finance 

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:  
 
Aria de competenta: finantari specializate – Finantarea proiectelor, 
inclusiv a celor de Real Estate, Finantarea achizitiilor, Credite 
sindicalizate. 
 

 Acorda suport echipelor de Manageri Relatii Clienti in identificarea 
tranzactiilor de finantare din aria de competenta; 

 Analiza si structurarea tranzactiilor, analiza planului de afaceri si 
intocmirea proiectiilor financiare &modelare financiara, analiza 
riscului de credit, analiza financiara si pregatirea, impreuna cu 
Managerul de Relatii Clienti, a celei mai potrivite propuneri de 
finantare;  

 Expert de opinie in discutiile cu structurile de creditare ale bancii, 
cu privire la tranzactia propusa; 

 Monitorizarea, impreuna cu Managerul de Relatii Clienti, a 
implementarii tranzactiei, opinioned business expert pentru 
clauzele contractelor de finantare, respectiv pentru rapoartele de 
due diligence furnizate de consulanti externi organizatiei; 

 Monitorizarea, impreuna cu Managerul de Relatii Clienti, a 
evenimentelor care apar pe durata tranzactiei si efectuarea de 
propuneri de interventie in procesul de management pro-activ al 
expunerii respective; 

 Are initiative si actioneaza ca project manager/business leader la 
proiectarea si dezvoltarea de produse specifice dedicate ariei de 
expertiza; 

 Contribuie activ la realizarea analizei de piata/de sector; 
 Persoana de referinta in colaborarea cu alte insititutii financiare 

bancare partenere, respectiv cu structurile specifice ale Grupului 
Intesa cu privire la originarea, structurarea si realizarea tranzactiilor. 

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; 
 Excelenta abilitate de a intocmi rapoarte 

/prezentari clare si concise; 
 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/

