
 

 

 

 

 

 

 

 

JUNIOR CONTROLLER  

CONTROLLING OPERATIONAL 

BUCURESTI 
 
 
La Distrigaz Sud Rețele, dorim să venim în întâmpinarea nevoilor clienților noștri și să îi ajutăm să își atingă obiectivele, într-un 
mod eficient. Căutăm oameni talentați, care să pună clienții în centrul a tot ceea ce fac. Alătură-te echipei noastre de oameni 
profesioniști și creativi, unde te vei simți apreciat/ă și inspirat/ă pentru a-ți dezvolta abilitățile și experiența.  

 

În prezent, căutăm o persoană cu proactivă, analitică, dornică să se dezvolte profesional, pentru a se alătura departamentulu i 

Controlling Operational, în calitate de Junior Controller. 

 
Dacă îți dorești să faci următorul pas în carieră, alături de o echipă competitivă și profesionistă, vino în Distrigaz Sud Rețele. Ne 
poți ajuta să construim un viitor mai bun. Totul începe cu un talent remarcabil. Totul începe cu tine. 

 
Ce vei face: 
 

• Vei răspunde de realizarea raportărilor specifice activității în condiții optime și la termenele stabilite; 

• Vei participa la procesul de bugetare; 

• Vei colabora pentru a asigura sistemul de centralizare și raportare a indicatorilor financiari atât în cadrul companiei cât și 

pentru grup; 

• Vei realiza raportările globale interne și raportări globale externe către grup; 

• Vei oferi suport șefului de birou în pregătirea și adunarea datelor necesare pentru auditurile interne și externe; 

• Vei participa la realizarea de analize privind la bugetul planificat vs cheltuit și depistarea din timp a deviațiilor. 

 

Experiență, calificări, cunoștințe și abilități:  

 

• Studii superioare economice; 

• Minimum 6 luni experiență anterioară într-o poziție similară; 

• Cunoștințe operare SAP; 

• Cunoștințe de utilizare a Pachetului Office (Excel-nivel avansat); 

• Capacitate de organizare şi planificare; 

• Bune abilități de comunicare și lucru in echipa: 

• Cunoștințe limba engleză nivel mediu (avansat - reprezintă un avantaj) ; 

• Atitudine activă în soluționarea problemelor și realizarea obiectivelor. 

Constituie avantaj: 

 

• Cursuri/ calificări suplimentare în domeniul analizelor financiar-contabile. 
 

Beneficii: 
 

• Asigurare medicală privată pentru tine și familie; 

• Acces la un program de dezvoltare personală și profesională; 

• Tichete de masă; 

• Concediu de odihnă extins, în funcție de vechimea în muncă; 

• Primă de vacanță. 

Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu. 

 

În cazul în care optați să ne transmiteți datele dumneavoastră cu scopul de a candida pentru poziția menționată în prezentul 

anunț, vă rugăm să luați cunoștință despre prevederile Notei de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

ale candidaților: https://www.distrigazsud-retele.ro/wp-content/uploads/2023/01/Nota-de-informare-candidati.pdf 

 



 

 

 

 

 

 

 
Despre DISTRIGAZ SUD REȚELE 
 
Distrigaz Sud Rețele este liderul distribuției de gaze naturale în România. Cu o expertiză de peste 47 de ani în acest domeniu, 
compania deține contracte de concesiune pentru distribuția de gaze naturale în 1.358 de localități, pe raza a 20 de județe din 
sudul și centrul României și a municipiului București: Argeș, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Constanța, Covasna, Dâmbovița, 
Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova, Tulcea, Vâlcea, Vrancea, Teleorman și Municipiul București, gestionând o 
rețea de distribuție de peste 22.500 de km. 
Prioritățile strategice ale companiei, care au ca obiectiv garantarea siguranței industriale, impun o dezvoltare durabilă a 
infrastructurii sistemelor de distribuție a gazelor naturale printr-un amplu program investițional, alinierea la cerințele legislației 
europene și naționale, respectarea standardelor de calitate, performanță și de mediu. 

 


