
ANUNȚ
RECRUTARE
DIRECTOR TRANSFORMARE DIGITALĂ

Compania Națională Poșta Română este cel mai mare operator de servicii 
poștale din România, cu peste 23.000 salariați și peste 5.500 de puncte de 
acces. Compania reprezintă unul dintre pilonii principali ai logisticii din 
România, având rolul unic de a conecta cetățenii oriunde pe teritoriul țării, în 
fiecare zi.

Căutăm persoana potrivită pentru postul de Director Transformare Digitală 
care are abilitățile necesare pentru a coordona procesul de digitalizare a    
companiei, oferind îndrumare și leadership celor din subordine. 

Candidatul ideal va demonstra aptitudini de leadership prin crearea și                  
coagularea unei echipe de specialiști din interiorul companiei, și nu numai.        
De asemenea, va analiza și configura necesarul de infrastructură tehnologică 
pentru buna desfășurare a întregii activități, necesarul de dezvoltare a                      
sistemelor IT interne și achiziționarea soluțiilor de IT în funcție de nevoile       
companiei.



Candidatul ideal va înțelege rolul Companiei Naționale Poștei Române atât 
pentru cetățeni, cât și de a deveni un partener de încredere al statului român în 
efortul de modernizare și digitalizare a țării.

Setarea obiectivelor și strategiilor Departamentului Transformare Digitală;
Planificarea, identificarea și implementarea soluțiilor tehnologice moderne 
pentru atingerea obiectivelor comerciale ale Companiei Naționale “Poșta 
Română”;
Monitorizarea schimbărilor în domeniul IT pentru identificarea noilor modalități 
și soluții prin care compania poate crea avantaj competitiv;
Crearea arhitecturii tehnologice și personalizarea sistemelor și platformelor 
pentru îmbunătățirea experienței clienților; 
Organizarea și coordonarea activității de apărare cibernetică a infrastructurii IT 
a companiei;
Mentenanța infrastructurii IT&C pentru performanță optimă;
Analizarea costurilor și riscurilor IT pentru propunerea soluțiilor optime către 
management.
Gestionarea eficientă a relației cu echipele de dezvoltare de software, pentru a 
asigura implementarea celor mai noi tehnologii și practici de dezvoltare; 

PRINCIPALELE RESPONSABILITĂȚI:

Înțelegerea tendințelor actuale și a nevoilor pieței, colaborarea cu managementul 
și cu toate departamentele implicate în procesul de digitalizare pentru a defini 
și a implementa proiectele IT;
Colaborarea cu managerii departamentelor care utilizează produsele pentru       
alinierea la direcțiile strategice și planurile de livrare;
Asigurarea livrării la timp a proiectelor, corespunzător cu nevoile identificate,          
calitatea cerută și bugetul alocat;
Implementarea inovației în cadrul companiei prin crearea unui mediu agil și 
prin utilizarea responsabilă și eficientă a bugetelor;
Menținerea unui ritm constant în soluționarea de cereri de soluții digitale,         
prioritizarea acestora și impulsionarea finalizării lor;
Asigurarea securității și conformității infrastructurii și soluțiilor digitale;
Gestionarea întregii infrastructuri IT&C a companiei (servere, stații de lucru, 
VPN, internet etc);
O bună înțelegere a tehnologiilor și a necesității implementării unor noi soluții 
software.

ABILITĂȚI:



Succes dovedit în dezvoltarea și furnizarea de soluții operaționale, complexe și 
de înaltă calitate, dedicate industriei de prestări servicii;
Minimum 5 ani experiență în companii cu capital privat;
De preferat, experiență în management inginerie într-o companie IT;
Minimum 1 an vechime în funcție de coordonare / management dezvoltare         
software, ca director de tehnologie sau alt domeniu, dacă se motivează              
relevanța experienței.

EXPERIENȚĂ:

Studii superioare de lungă durată – Licență;
Cunoașterea unei limbi de circulație internațională la nivel nativ.

EDUCAȚIE:

Scrisoare de intenție prin care să se sublinieze viziunea candidatului cu privire la 
nevoia unei infrastructuri IT în Compania Națională Poșta Română (infrastructură 
software, hardware, personal, dezvoltare soft intern / extern, gestionare informații);
Curriculum vitae.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

Transmiterea documentelor se va face la 
adresa de e-mail: recrutare@posta-romana.ro.

Candidații pot transmite documentele pentru înscriere 
până la data de 31.03.2023.

Persoană de contact: Ioana Marinescu, telefon 021.2007.442.
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