Analityk
w Biurze Kontroli Ryzyka Rynkowego i Ryzyka Kontrahenta

Departament Zintegrowanego Zarządzania Ryzykiem
Miejsce pracy: Warszawa
Nr oferty: Cen/481/2018
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:
 Budowa, modyfikacja i walidacja pomiaru ryzyka
rynkowego i ryzyka kontrahenta oraz modeli
wyceny instrumentów finansowych
 Inicjowanie zmian metodyk, procesów i
systemów w celu usprawnienia monitorowania i
zarządzania ryzykiem rynkowym
 Rozwijanie systemu limitów na ryzyko rynkowe,
ryzyko kredytowe kontrahenta, ryzyko kredytowe
obligacji,
 Identyfikowanie, ocena, monitorowanie i kontrola
ryzyka rynkowego generowanego przez
działalność operacyjną Banku oraz jednostek
zależnych,
 Przygotowywanie analiz ryzyka na etapie
wdrażania nowych produktów do oferty Banku

Korzyści:
 Pełna wyzwań praca w organizacji finansowej
będącej liderem bankowości w Polsce
 Możliwość rozwoju zawodowego i poszerzania
wiedzy w kierunku Quant Developera
 Udział w kluczowych projektach Banku
 System szkoleń i programów rozwojowych
 Stabilne zatrudnienie i atrakcyjny pakiet
świadczeń socjalnych

Oczekiwania:
 Wykształcenie wyższe ścisłe, np. matematyka,
fizyka, ekonometria, statystyka, inne ilościowe
nauki na uczelniach ekonomicznych,
 Znajomość matematyki finansowej,
 Mile widziane doświadczenie na podobnym
stanowisku w instytucji finansowej lub świadczeniu
usług doradczych w obszarze ryzyka rynkowego
dla sektora finansowego
 Znajomość zagadnień związanych z ryzykiem
kredytowym instrumentów finansowych, w tym
ryzyka kredytowego kontrahenta,
 Wiedza na temat instrumentów finansowych,
wyceny i metod pomiaru ryzyka,
 Wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu rynków
finansowych i kapitałowych,
 Mile widziane znajomość metod monitorowania i
zarządzania ryzykiem rynkowym,
 Dobra znajomość języka angielskiego,
 Umiejętność programowania np. Python/SQL/VBA
Dodatkowym atutem kandydata będzie:
 znajomość regulacji KNF, EBA i BCBS w zakresie
zarządzania ryzykiem finansowym,
 znajomość narzędzi: git, latex, C++, Java,
 certyfikaty z obszaru ryzyka finansowego (np.
FRM, PRM, zdany egzamin CFA).
Czas rozpoczęcia pracy: od zaraz
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na
adres: rekrutacja@pekao.com.pl
W tytule maila należy wpisać: Cen/481/2018
Skontaktujemy
kandydatami

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