
 

 
Szívesen dolgoznál Magyarország leggyorsabban növekvő, digitális alkalmazások 

fejlesztésében élen járó Bankjában? 
Csatlakozz a GRÁNIT Bank csapatához 

„Szenior Belső ellenőr” 
pozícióba! 

 
Különösen büszkék vagyunk arra, 

 
hogy 2020-ban a Mastercard nekünk ítélte 

 
 „Az év prémium banki szolgáltatása” , „Az év fenntartható bankja” és megosztva 
„Az év leginnovatívabb bankja” díját, valamint 2. helyezést értünk el „Az év digitális 

banki szolgáltatása” és „Az év társadalmilag felelős bankja” kategóriákban. 
 
Milyen feladatok várnak Rád? 

• A Bank jogszabályoknak és belső szabályzatainak megfelelő működésének 
elősegítése és ellenőrzése;  

• A jogszabályoktól és a belső szabályzatokban foglaltaktól való eltérések feltárása, 
jelentése és beszámolás, szükség esetén javaslattétel a feltárt hiányosságok 
kijavítására, a megvalósítás követése és nyilvántartása; 

• A pénzügyi szolgáltatási, illetve kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, valamint befektetési 
szolgáltatási, illetve kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenység törvényesség, a 
biztonság, az áttekinthetőség szempontjából történő vizsgálata; 

• Pénzmosás és belső információkkal való visszaélések okszerű vizsgálata; 
• A Felügyeleti adatszolgáltatás megfelelőségének vizsgálata; 
• Projektekben való aktív részvétel. 

 
A sikeres pályázó jellemzői? 

• Felsőfokú pénzügyi, gazdasági végzettség (közgazdász); 
• Legalább 5 év szakirányú, a bankszektor különböző területein szerzett 

ellenőri tapasztalat; 
• Naprakész tájékozottság a szervezetet érintő érvényes jogszabályokról; 
• IT affinitás előny; 
• Jó kommunikációs képesség, problémamegoldó és konfliktuskezelő személyiség; 
• Kiváló elemző készség, önálló munkavégzés; 

 
Mit kínálunk? 

• Versenyképes jövedelem + egyéb béren kívüli juttatás (Cafeteria); 
• Képességeidnek megfelelő pozíció, folyamatos szakmai fejlődési lehetőség; 
• AYCM SportPass tagság, kedvezményes sportolási lehetőség az irodaházban és 

az ország több száz sportcentrumában; 
• Foglalkoztatás módja: alkalmazott, teljes munkaidő (heti 40 óra); 
• Munkavégzés időtartama: határozatlan (3 hónap próbaidő); 
• Munkavégzés helye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8. 

 
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődésedet, valamint rendelkezel a kiírt 
tapasztalattal, kérjük, küldd el pályázati anyagodat fizetési igény megjelölésével a 
karrier@granitbank.hu e-mail címre. 

mailto:karrier@granitbank.hu
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