
 

Szívesen dolgoznál Magyarország leggyorsabban növekvő, digitális alkalmazások 

fejlesztésében élen járó Bankjában? 

Csatlakozz a GRÁNIT Bank csapatához 

„Projektiroda vezető” 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, többek között a Figyelő TOP 200 gálán az „Év pénzintézete” díjat 2017-ben a 

GRÁNIT Bank szerezte meg és 2017-ben a MasterCard ismét nekünk ítélte 

"Az év leginnovatívabb bankja” és „Az év lakossági számlacsomagja” díját. 

 

Miben számítunk Rád? 

A terület szervezeti vezetőjeként: 

 Projekt folyamatok szabályozása, hogy azok megfeleljenek a hatályos jogszabályi és 

felügyeleti követelményeknek illetve a legjobb szakmai gyakorlatoknak; 

 Projektjavaslatok összegyűjtése, bemutatása; 

 Projektekkel kapcsolatos beruházások és költségek tervezése és felügyelete; 

 Az elindított projektek felügyelete, projektvezetők munkájának irányítása; 

 A banki projektkultúra folyamatos fejlesztése. 

 

Projektvezetőként: 

 A jóváhagyott projekt megtervezése, kapcsolódó dokumentációk elkészítése; 

 Projektek irányítása; 

 Projekt résztvevőinek beszámoltatása; 

 A projekt kockázatainak feltárása, dokumentálása és kezelése; 

 A projektet érintő változások kezelése. 

 

A sikeres pályázó jellemzői:: 

 Legalább 5 év projektvezetői tapasztalat (pénzintézet előny); 

 Felsőfokú végzettség; 

 Hagyományos és agilis projekt menedzsment módszertanok ismerete; 

 Irányítási és vezetői készségek; 

 Jó problémamegoldó képesség; 

 Proaktív hozzáállás, csapatjátékos attitüd. 

 

Előnyként értékeljük: 

 Ismered a pénzintézetek tevékenységére vonatkozó szabályozásokat; 

 Ismered a bankok üzleti- és háttérfolyamatait. 

 

Mit kínálunk? 

 Versenyképes jövedelem + egyéb béren kívüli juttatások (Cafeteria); 

 Képességeidnek megfelelő pozíció, folyamatos szakmai fejlődési 

lehetőség; 

 Egy barátságos közösség, ahová érdemes tartozni;  

 Kiváló munkahely: „A+” kategóriás irodaház; 

 AYCM SportPass tagság: kedvezményes sportolási lehetőség az irodaházban 

lévő sportcentrumban; 

 Foglalkoztatás módja: alkalmazott, teljes munkaidő (heti 40 óra); 

 Munkavégzés időtartama: határozatlan (3 hónap próbaidő); 

 Munkavégzés helye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8. 

 


