Specjalista w Biurze Zarządzania Ryzykiem
Operacyjnym
w Departamencie Zintegrowanego Zarządzania
Ryzykiem
Miejsce pracy: Warszawa
Nr oferty: Cen/556/2018
Bank Pekao S.A. jest jednym z największych banków w Polsce. Możesz pracować z wysokiej klasy
ekspertami, rozwijać swoje umiejętności, zyskać dostęp do bogatej oferty szkoleniowej i programów
rozwojowych. Teraz otwierają się przed Tobą nowe możliwości.

Zadania:

 oOczekiwania:

 Analiza,
monitorowanie
oraz
raportowanie
kluczowych wskaźników ryzyka operacyjnego,
 Przygotowywanie okresowej weryfikacji kluczowych
wskaźników ryzyka operacyjnego,
 Przygotowywanie zmian w systemie ARO
związanych
z
monitorowaniem
kluczowych
wskaźników ryzyka operacyjnego,
 Tworzenie nowych oraz opracowywanie zmian do
istniejących zarządzeń wewnętrznych Banku z
zakresu ryzyka operacyjnego,
 Tworzenie raportów i analiz w obszarze zarzadzania
ryzykiem operacyjnym.

 Wykształcenie wyższe (preferowane nauki ścisłe lub
ekonomiczne),
 Mile widziane doświadczenie w obszarze ryzyka
operacyjnego,
 Znajomość języka angielskiego na poziomie
średniozaawansowanym,
 Znajomość MS Office, głównie MS Excel i MS Access
 Wiedza dotycząca zasad funkcjonowania banku
komercyjnego,
 Wysokie umiejętności interpersonalne,
 Inicjowanie zmian i uprawnień,
 Umiejętność pracowania pod presją czasu,
 Kreatywność.

Korzyści dla Ciebie:
 Pełna wyzwań praca w organizacji finansowej będącej
liderem w Polsce
 Uczestnictwo w ciekawych projektach
 Możliwość dalszego rozwoju zawodowego, zarówno w
obszarze finansów jak i bazodanowym
 System szkoleń i programów rozwojowych
 Stabilne zatrudnienie i atrakcyjny pakiet świadczeń
socjalnych

Czas rozpoczęcia pracy: od zaraz
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz na adres:
rekrutacja@pekao.com.pl
W tytule maila należy wpisać: Nr oferty Cen/556/2018
Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

* W aplikacji należy zamieścić poniższą klauzulę, bez której nie będzie mogła zostać rozpatrzona.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie
pracy dla celów obecnych i przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 r., poz. 922.). Jednocześnie
oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny, że Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest administratorem moich danych
osobowych, że dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą
zatrudnienia oraz związanych z tym zatrudnieniem, że moje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Bank umów. Nadto oświadczam, że swoje dane udostępniam dobrowolnie oraz że zostałam/em
pouczona/y o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawianiu w przypadku, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.”

Więcej ofert pracy www.pekao.com.pl/kariera

