Szívesen dolgoznál Magyarország leggyorsabban növekvő, digitális alkalmazások
fejlesztésében élen járó Bankjában?
Csatlakozz a GRÁNIT Bank csapatához
„Junior piaci és működési kockázatkezelő” pozícióba!
A GRÁNIT Bank Magyarország legdinamikusabban növekvő hitelintézete, amely az
alapításától számított nyolcadik évre ötvenszeresére növelte üzleti aktivitását és
számos innovatív újítást vezetett be, amely jelentősen változtatta meg a hazai
pénzügyi kultúrát.
A GRÁNIT Bank célja, hogy innovatív üzleti modellel, a legmodernebb online banki
megoldások alkalmazásával, konzervatív hitelezéssel, kimagasló ügyfélélményt
biztosítson kényelem, költséghatékonyság, biztonság és gyorsaság tekintetében a
lakossági és vállalati ügyfelei részére egyaránt.
Különösen büszkék vagyunk arra,
hogy 2018-ban a Mastercard nekünk ítélte
"Az év lakossági mobil- és online-banki eszköze” díját és 2. helyezést értünk el „Az év
bankja” és „Az év leginnovatívabb bankja” kategóriában, továbbá a GRÁNIT Bank ismét
MagyarBrands lett.
Miben számítunk Rád?
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Likviditási pozíció és likviditási arányszámok figyelése;
Treasury kockázatvállalási limitek figyelése;
Közreműködés a kockázati kontroll riportok összeállításában;
Közreműködés bank, biztosító társaság- és ország kockázati elemzések
készítésében;
Közreműködés Stressz tesztek futtatásában és értékelésében;
Közreműködés a működési kockázatkezelési eseménygyűjtésben, önértékelésben
és jelentésben
Piaci információk gyűjtése, elemzése;
Termék és folyamatfejlesztések támogatása;
pályázó jellemzői:
Legalább 2 év szakirányú tapasztalat;
Felsőfokú végzettség;
Treasury termékek és kockázataik ismerete;

Jó matematikai és analitikus készség;
Magas szintű MS Excel, adatelemzési ismeretek;
Jogszabályi környezet ismerete;
Önálló munkavégzés;
Jó problémamegoldó képesség;
Proaktív hozzáállás, csapatjátékos attitűd

Előnyként értékeljük:
● Piaci kockázatkezelésben szerzett tapasztalat;
● Statisztikai számításokban jártasság;
● Banki működési kockázatkezelésben szerzett tapasztalat;
● ICAAP/ILAAP ismeret, riport és elemzési gyakorlat;
● VBA és SQL programozási ismeret, adatbáziskezelési tapasztalat;
● Jelentésszolgálati tapasztalat
Mit kínálunk?
● Versenyképes jövedelem + egyéb béren kívüli juttatás (Cafeteria);
● Képességeidnek megfelelő pozíció, folyamatos szakmai fejlődési
lehetőség;
● Egy barátságos közösség, ahová érdemes tartozni;
● Kiváló munkahely: „A+” kategóriás irodaház;
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AYCM SportPass tagság: kedvezményes sportolási lehetőség az irodaházban
lévő sportcentrumban;
Foglalkoztatás módja: alkalmazott, teljes munkaidő (heti 40 óra);
Munkavégzés időtartama: határozatlan;
Munkavégzés helye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.

