
 

 

 
 

 CONSULTANT ÎN INFORMATICĂ  
 

strategie, dezvoltare, management portofoliu 
 
Profilul activităţii: 

Titularul postului are rolul de a asigura consiliere de business pentru extinderea și creșterea calității 
portofoliului de proiecte IT și derularea cu succes a proiectelor. Asigură suport de specialitate pentru 
integrare de sisteme informatice și interoperabilitate, precum și pentru domeniul protecției datelor cu 
carcter personal, în conformitate cu obiectivele strategice ale societății. 
 
Profilul candidatului: 

Studii superioare cu diplomă de licență în domeniul tehnic, matematic sau economic, cu specializare/profil 
IT, recunoscută de Ministerul Educației Naționale. 
Persoană cu abilități foarte bune de comunicare și organizare, cu gândire tehnică analitică și capacitate 
ridicată de identificare/rezolvare a problemelor. 
Certificarea în domeniul protecției datelor cu caracter personal reprezintă un avantaj. 
 

Beneficii: 

 post full-time, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată 

 mediu de lucru atractiv, adaptat dinamicii evoluției tehnologiei IT, în care sunt încurajate 
dezvoltarea profesională și inițiativa personală 

 suport pentru dezvoltare competențe profesionale 

 alte beneficii acordate conform Contractului Colectiv de Muncă 
 
Atribuții:  

 Transpunerea direcțiilor strategice și a obiectivelor în proiecte adecvate și derularea acestora în 
condiții de eficiență și eficacitate; propune proiecte de dezvoltare și de îmbunătățire/completare a 
serviciilor; 

 Asigură consiliere pentru managementul afacerilor şi relaţiilor cu clienţii; 

 Asigură consiliere şi asistenţă pentru realizarea planurilor sau proiectelor strategice pe domeniile de 
interes tehnic (specialitate), informatic sau transporturi; 

 Asigură consiliere şi asistenţă pentru realizarea obiectivelor specifice pe domeniile de interes tehnic; 

 Realizează activități de analiză specifice derulării proiectelor; 

 Asigură asistență în probleme de protecția datelor cu caracter personal și de managementul riscurilor; 

 Monitorizarea și raportarea realizării indicatorilor și parametrilor stabiliți pentru  activitățile 
desfășurate; întocmirea rapoartelor specifice managementului de portofoliu și de proiect;  

 Asigură consilere şi asistenţă de specialitate pentru participarea în organisme/proiecte interne sau 
internaționale la care societatea a aderat sau participă ca împuternicit. 

 
Cunoștințe necesare:  

 management proiect/portofoliu proiecte 

 cunoștințe în domeniul protecției datelor cu caracter personal 

 cunoștințe în managementul riscurilor și securitatea informațiilor 

 experiență în elaborarea documentației specifice 

 limba engleză 
 
C.V.-ul şi scrisoarea de intenţie se vor transmite pe adresa de email: recrutare@infofer.ro 
Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon 021.223.27.78/ 0374.670.670 int.1504/1525 
http://www.infofer.ro 
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