Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
poszukuje Kandydatki/Kandydata na stanowisko

Analityka do Departamentu Ryzyka Kredytowego
Osoby zainteresowane współpracą będą odpowiedzialne za:
• ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw oraz ocenę zabezpieczeń,
• przygotowywanie opinii dotyczących transakcji kredytowych obciążonych ryzykiem kredytowym,
a także sytuacji finansowej i ekonomicznej kredytobiorców oraz wnioskodawców,
• opiniowanie transakcji,
• analizę ryzyk,
• wydawanie decyzji kredytowych,
• strukturyzację transakcji,
• monitoring sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw oraz zabezpieczeń,
• projektowanie i wdrażanie procedur bankowych w zakresie ryzyka kredytowego,
• bieżącą współpracę z innymi pracownikami Banku w procesie kredytowym z zachowaniem
wewnętrznych regulaminów i instrukcji Banku.
Od osób zainteresowanych współpracą oczekujemy:
• bardzo dobrej znajomości analizy finansowej przedsiębiorstw,
• co najmniej 3-letniego doświadczenia w analizie kredytowej małych, średnich oraz dużych firm,
• wykształcenia wyższego w dziedzinie ekonomii lub bankowości,
• znajomości podstaw prawa gospodarczego oraz podstaw księgowości,
• umiejętności pracy pod presją czasu,
• zaangażowania, operatywności, umiejętności rozwiązywania problemów,
• gotowości do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
• dobrej znajomości pakietu MS Office.
Osobom, z którymi nawiążemy współpracę oferujemy:
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• stabilne warunki zatrudnienia,
• premię uzależnioną od osiąganych wyników pracy,
• możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i zdobywania wiedzy,
• obiektywne kryteria awansu zawodowego,
• pakiet Benefit plus.
Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na poniższy adres
wraz z klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie
z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO).

bank@bankmbs.pl
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami
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