
 

 

 

Reporting Center este un centru de dezvoltare, implementare și suport de soluții software, Business 

Intelligence și Data Warehouse pentru piața bancară din România. 

       Reporting Center se adresează studenţilor în ani terminali şi absolvenţilor de facultăţi cu profil tehnic 

(Automatică şi Calculatoare, Matematică, Informatică, Cibernetică) în vederea unei frumoase colaborări. 

Dacă ești student sau proaspăt absolvent al unei facultăți cu profil IT și îţi dorești să asimilezi rapid atât 

cunoștinte tehnice (programare baze de date) cât și concepte de business bancar, te invităm să te alături 

echipei noastre de elită unde vei avea ocazia să înveți de la experți în software bancar toate secretele 

acestui domeniu!  

       Reporting Center îţi oferă ocazia de a începe o carieră de dezvoltator software într-o companie 

dinamică şi profesionistă. 

       Nu este necesară o experienţă de lucru anterioară, dar sunt necesare cunoștințele de programare de 

bază, respectiv: cunoaşterea unui limbaj de programare (Oracle SQL si PL/SQL, Java), structuri de date şi 

algoritmi, matematică. 

DESCRIEREA JOBULUI:  

JUNIOR BI DEVELOPER  

La ce ne aşteptăm... 

Entuziasm! 

Să vrei să înveți și să fii capabil să înveți!                                                                                            

Să ai o minimă brumă de cunoștințe tehnice, adică să ai noțiuni basic SQL, structuri de date și să cunoști 

la un nivel rezonabil un limbaj de programare. Să fii ambițios, inteligent și să vrei să evoluezi prin 

inteligența ta. Să fii pasionat de calculatoare și tehnologie.  

Cerințe: 

o Absolvent sau student în ultimul an al unei facultăți tehnice, adică o facultate în care matematica este 

disciplină de bază; 

o Cunoștințe bune de limba engleză; 

o Seriozitate și atenție la detalii; 

o Capacitate de concentrare; 

o Pasionat de domeniul Raportări & Business Intelligence; 

o Flexibilitate și abilități de comunicare, deoarece munca presupune și deplasarea la clienți; 

La ce să te aştepţi: 

o Vei avea multe lucruri de învățat într-un timp scurt; 

o Vei fi implicat în proiecte bancare complexe în cadrul cărora vei avea ocazia să înveţi tehnologii noi şi 

să pui în practică noţiunile învăţate; 

o Obiective clare în privința certificărilor; 

o Participare activă la dezvoltarea și testarea aplicației Elite Reporting Platform; 

o Dezvoltare raportări cu Oracle SQL și PL/SQL; 



 

 

 

o Documentare cod sursă;  

o Redactare manual de utilizare pentru produsul dezvoltat; 

o Analiza individuală a legislației BNR / specificațiilor business pentru stabilirea necesarului de date 

pentru raportări; 

o Interpretarea legislației bancare / specificațiilor împreună cu reprezentanții băncii; 

o Analiza sistemelor sursă ale băncii pentru identificarea atributelor care trebuie extrase pentru 

raportări; 

o ETL din sistemele sursă către DataMart-ul de raportări; 

o Dezvoltare detalieri raportări pentru reconciliere date cu Oracle Business Intelligence;  

o Instalare de raportări/machete la clienții noștri;  

o Training cu personalul bancar. 

Beneficii: 

o Training intern de baze de date (Oracle, SQL, PL/SQL, OBIEE). 

o Certificări Oracle. 

o Program de lucru flexibil, adaptabil nevoilor candidatului. 

o Pachet salarial ajustabil în funcție de performanțele individuale. 

         

       Suntem o echipă dinamică și profesionistă de dezvoltatori software și o organizație bazată pe 

încredere, verticalitate și determinare. 

Oamenii cu care lucrăm sunt printre cei mai buni din industrie, de aceea avem abilităţile necesare să 

oferim soluţii de înaltă calitate, la timp şi în bugetul prevăzut. Priceperea şi eficienţa oamenilor se 

transformă în soluţii foarte rentabile pentru clienţii noştri. Majoritatea oamenilor noştri deţin certificări 

pe tehnologiile Oracle. 

Avem o atmosferă deschisă şi relaxată. Știm să ne simţim bine împreună, la birou sau atunci când 

ieşim împreună. 

Trimite CV la contact@reportingcenter.ro !  

Despre REPORTING CENTER 

       După o experiență de 15 ani în sistemul bancar românesc, Reporting Center este prima companie 

care își propune să pregatească și să lanseze pe piață experți de tip Purple!  

       Prin experți de tip Purple se dorește să se dezvolte competențe 3in1, pentru a juca în cadrul unei 

implementări atât rolul de analist business/tehnic, cât și de dezvoltator. Produsul final îl reprezintă 

automatizarea raportărilor bancare. 

 


