
Referent Învățământ în cadrul CAFR 

 

Responsabilități: 
- Participă la organizarea examenelor pentru accesul la stagiu si de competenta profesionala; 

- Verifică documentaţia înaintată de stagiarii in vederea înscrierii la examene; 

- Efectuează diverse activităţi administrative legate de organizarea examenelor; 

- Asigură corespondenţa cu auditorii financiari şi stagiarii referitoare la pregătirea 

profesională continuă a acestora; 

- Aplică normele privind atribuirea calităţii şi a dreptului de exercitare a profesiei de auditor 

financiar; 

- Participă la întocmirea studiilor de evaluare pentru determinarea efectelor pregătirii 

profesionale continue şi a nevoilor de revizuire şi îmbunătăţire a programelor; 

- Participă la cursuri, seminarii şi conferinţe pe teme de pregătire profesională continuă 

 

Cerințe: 

- Studii superioare economice finalizate; 

- Cunoştinţe de limbă engleză; 

- Cunoștințe operare MS Office nivel avansat; 

- Capacitate de a lucra in condiții de stres si cu termene limita 

- Disponibilitate pentru a lucra in weekend atunci cand sunt organizate examenele si cursurile 

de formare profesionala (~ 25% din timpul de munca anual) 

- Excelente abilități de comunicare și organizare, nivel înalt de implicare si responsabilitate, 

abilități specifice (lucru cu cifrele), atenție la detalii; 

- Atitudine pro-activa, lucru in echipa; 

- Orientare catre client, capacitate de invatare rapida si flexibilitate 

- Capacitate de analiza si sinteza 

- Experienta anterioara in domeniul relatiilor cu clientii este un plus 
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