OFSAA for Beginners 3.0
Loxon Solutions în parteneriat cu Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori (FABBV) și
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică (CSIE) din cadrul ASE București lansează a treia
ediție a competiției de simulare a activității unei bănci virtuale în perioada octombrie – decembrie 2019.
Competiția “OFSAA for the Beginners” își propune să dezvolte capacitatea a opt (8) studenți de la FABBV
și CSIE, aflați la programele de licență în anul II sau III sau la programele de masterat ale facultății, de a dezvolta
o soluție pentru o bancă virtuală în programul informatic Oracle Financial Services Analytical Applications
(OFSAA), aplicând cunoștințele teoretice și implementând scenariile oferite. Proiectul vizează aspecte privitoare
la simularea evoluției bilanțului și contului de profit și pierdere ale unei bănci, utilizând tehnici de management
a activelor și pasivelor.
Detaliile competiției și activitățile desfășurate sunt prezentate mai jos:
▪
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O echipă va fi formată din două (2) persoane;
Înscrierea se face pe baza trimiterii de CV-urilor ambilor membri ai echipei către Andreea Horhogea
(andreea.horhogea@loxon.ro) și Alina Niculae (alina.niculae@loxon.eu );
Patru (4) echipe vor fi selectate pentru participare;
Activitatea se desfășoară la sediul companiei Loxon Solutions, situat în Calea Vitan, nr 6-6A, clădirea
Phoenix Tower, et. 3;
Participanții vor trece printr-o sesiune de pregătire oferită de specialiștii Loxon Solutions în care o să
descopere modulul pe care îl vor utiliza (ALM – Managementul Activelor și Pasivelor) cât și
funcționalitățile OFSAA, produsul de management oferit de compania Loxon Solutions clienților bancari;
Ulterior, vor primi informații cu privire la o bancă virtuală, iar pe baza unor scenarii ei trebuie să dezvolte
un proiect care să utilizeze aplicația menționată;
Activitățile de proiect se vor desfășura timp de 4 săptămâni, cu o participare între 4 și 10 ore săptămânal,
în intervalul orar 9:00 – 18:00;
Fiecare echipă va avea susținerea unui angajat Loxon Solutions pentru a derula activitățile prevăzute de
proiect;
La final, vor primi burse cele mai bune două (2) echipe, cum urmează:
o Bursa pentru locul I: 1000 lei per student/ă din echipă, sumă plătită într-o singură tranșă în baza
unui contract încheiat între Loxon Solutions și Student;
o Bursa pentru locul II: 500 lei per student/ă din echipă, sumă plătită într-o singură tranșă în baza
unui contract încheiat între Loxon Solutions și Student;
În plus, această competiție poate constitui etapă în procesul de selecție a unor analiști de business
pentru compania Loxon Solutions.

Calendarul de organizare și desfășurare a “OFSAA for the Beginners” este următorul:
Data
7 Octombrie 2019

Activitate
Lansarea competiției prin intermediul site-ului și platformelor
gestionate de FABBV și CSIE

8 Octombrie– 3 Noiembrie 2019

Depunerea candidaturilor în echipă prin trimiterea de CV-uri la adresele
de e-mail menționate
Selecția echipelor participante
Pregătirea echipelor participante
Festivitatea de deschidere cu toți participanții și tutorii Loxon
Desfășurarea activităților de implementare și generare de rezultate
pentru scenariile oferite
Prezentările finale ale proiectelor
Premierea participanților

4 – 5 Noiembrie 2019
6 – 7 Noiembrie 2019
7/8 Noiembrie 2019
11 Noiembrie – 6 Decembrie 2019
9 – 10 Decembrie 2019
11/12 Decembrie 2019

Pentru mai multe informații referitoare la desfășurarea competiției, vă rugăm să o contactați pe Alina Niculae la
adresa de e-mail alina.niculae@loxon.eu.

