
 

 
 

Szívesen dolgoznál Magyarország leggyorsabban növekvő, digitális alkalmazások 

fejlesztésében élen járó Bankjában? 

Csatlakozz a GRÁNIT Bank csapatához 

„Lakossági hiteltermékfejlesztési menedzser” 

pozícióba! 

 

Különösen büszkék vagyunk arra, 

hogy 2019-ben a Mastercard nekünk ítélte 

"Az év leginnovatívabb bankja” és „Az év prémium banki szolgáltatása” díját és 2. helyezést 

értünk el „Az év bankja” és „Az év lakossági számlacsomagja” kategóriákban, továbbá a 

GRÁNIT Bank ismét MagyarBrands lett. 

 

 

Kiemelt feladatok: 

• Elsősorban a Bank lakossági jelzáloghiteltermékeivel és állami támogatásaival 

kapcsolatos termékfejlesztői, szabályozási feladatok ellátása, árazási javaslatok 

előkészítése. Előnyt jelent, ha a fentiek mellett egyéb lakossági termékekre vonatkozó 

termékfejlesztői, szabályozási tapasztalattal is rendelkezik; 

• A piaci változások, trendek folyamatosan figyelése és javaslattétel a Bank termékajánlatainak 

módosítására; 

• Árazási javaslatok előkészítése, jövedelmezőségi számítások végzése: A Bank ajánlatainak piaci 

összehasonlító oldalakon való megjelenésének napi monitoringja; 

• Termékfejlesztés és termékbevezetés koordinálása, termékfejlesztési projektek vezetése; 

• Versenytársak figyelése, (független összehasonlító oldalak folyamatos monitoringja), 

versenytárs elemzések készítése; 

• A termékkörhöz kapcsolódó belső ügyviteli folyamatok definiálása, szabályzatok készítése, 

aktualizálása; 

• Oktatási anyagok készítése, termékoktatások tartása, esetenként kapcsolattartás a 

partnerekkel; 

• Termékfejlesztési szabályzatok elkészítése, felülvizsgálata, módosítása. 

 

A sikeres pályázó jellemzői: 

• Felsőfokú közgazdasági végzettség 

• Hitelintézetnél eltöltött legalább 3-5 éves lakossági jelzáloghitelezési vagy legalább 

1-3 éves hiteltermékfejlesztői tapasztalat; 

• Magas szintű Excel ismeretek; 

• Középfokú aktív angol nyelvtudás, szakmai nyelvismeret előny; 

• Fejlett problémamegoldó képesség és alaposság; 

• Magas szintű együttműködési képesség; 

• A digitális megoldások iránti affinitás. 

 

 

Mit kínálunk? 

• Folyamatos fejlődési lehetőségeket, mert csak inspiráló környezetben lehet nagyot alkotni! 

• Versenyképes jövedelem + egyéb béren kívüli juttatás (Cafeteria); 

• Egy barátságos közösség, ahová érdemes tartozni;  

• 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. /illetve home office/ 

 

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődésedet, valamint rendelkezel a kiírt tapasztalattal és 

nyelvtudással, kérjük, küldd el pályázati anyagodat a karrier@granitbank.hu e-mail címre. 

mailto:karrier@granitbank.hu

