
 
Noi susţinem dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii. Credem în proiectele,visele şi acţiunele oamenilor. Construim 

parteneriate care se bazează pe încredere, respect,  transparenţă şi responsabilitate.  Ne implicăm în proiectele sociale, 

culturale şi de caritate în mod constant, pentru că credem în societatea noastră din care facem parte şi în potenţialul ţării 

noastre. 

Şi pentru a face faţă tutoror aşteptărilor voastre noi oferim un spectru larg de produse, servicii bancare şi de asigurare. 

Pe parcursul mai multor ani avem o colaborare de succes cu Banca Mondială, Fondul European pentru Europa de Sud-Est 

(European Fund for Southeast Europe), Corporaţia pentru investiţii străine private (Overseas Private Investment 

Corporation (OPIC), Suntem  membru al Proiectul de Servicii Financiare Rurale şi Dezvoltarea Businessului Agricol (IFAD), 

al Proiectului de Investiţii şi Servicii Rurale (RISP), precum şi al Proiectului de Ameliorare a Competitivităţii, faza I şi II 
(PACI, PACII). 

Pasiunea cu care ne facem lucrul şi încrederea voatră în noi este cheia succesului nostru. 

Strategia noastră constă în realizarea unui venit maxim şi menţinerea stabilităţii înalte prin oferirea serviciilor bancare de 

înalt profesionalism, care ar corespunde scopurilor investiţionale, antreprenoriale, şi de consum ale clienţilor, precum şi 
respectarea unui echilibru între interesele acţionarilor şi colaboratorilor Băncii. 

Scopul nostru este de a deveni lider al serviciilor bancare în Moldova prin concentrarea unui volum considerabil al 

depozitelor şi investiţiilor creditare în businessul mic şi mijlociu al republicii. 

Politica noastră presupune deservirea de înaltă calitate, păstrarea confidenţialităţii, abordarea individuală a problemelor, 

respectarea principiilor bancare conservative şi îmbinarea lor cu inovaţia. Criteriile de bază la luarea deciziilor sunt 

stabilitatea şi securitatea. 

Website: https://www.fincombank.com 

 
 
Principalele responsabilitati: 
Proiectarea si dezvoltarea de software 
Suport pentru software-ul existent 
 
Cerinte: 
Studii superioare in domeniul IT 
Nivel avansat PL SQL, Oracle 
Abilitatea de a de a intelege rapid si bine alte coduri 
Cunoasterea stilului de programare orientat catre un obiect anumit, capacitate de a scrie cod compact si cu 
acuratete 
Lucru la birou. Full-time. Salariul - pe baza rezultatelor interviului. 
Abilitati analitice, responsabilitate, initiativa 
 
Va oferim: 
Posibilitate de autorealizare: proiecte interesante 
Dezvoltarea profesionala intr-o zona moderna a sectorului bancar; 
Munca intr-o echipa tinara si ambitioasa; 
 
Expediati CV-ul la e-mail: hr@fincombank.com 

https://www.fincombank.com/

