
Райфайзенбанк (България) EАД е част от Групата 

Райфайзен Банк Интернешънъл /РБИ/ - една от 
водещите финансови институции в Централна и Източна 
Европа, с повече от 51 000 служители и над 14.2 

милиона клиенти на 14 пазара в региона. Като една от водещите банки в България, 
Райфайзенбанк вече повече от 20 години предлага висококачествено обслужване на своите 
клиенти и възможности за учене и развитие на своите служители. 
 

 
Във връзка с разширяване на екипа търсим сериозни и амбициозни кандидати за позицията: 
 

 
Специалист Анализи в Отдел CRM Анализи 

 

Ако Вие имате: 
- Висше образование  
- Добро ниво на английски език  
- Аналитични способности и проактивно мислене 

- Добро познаване на MS Office – Excel, Access, PowerPoint 
- Предишен опит в анализи/работа с бази данни (предимство) 
 
И искате да: 
- Изготвяте регулярни/при поискване справки, отчети и анализи, свързани с работата в Ресор 
Банкиране на дребно 

- Участвате в изготвянето и отчитането на бюджетите/целите на офисите на Банката. Отговаряте 
изготвените бюджети адекватно да отразяват новостите в отчетната система и политиката на 
Банката в отделните сегменти 
- Отговаряте за навременното изготвяне на справки за натовареността на персонала по позиции в 
клоновата мрежа 

- Съдействате за презентиране на дейността на клоновата мрежа във връзка с организирани 
мероприятия и срещи 

- Изготвяте справки и отчитате изпълнението на месечните и годишни цели на служителите в 
клоновата мрежа 
 
При нас ще намерите: 
- Отлични възможности за 
професионално и кариерно развитие в 
една от водещите банки в България 

- Възнаграждение, съобразено с 
отговорностите на длъжността и 
пазарните нива 
- Разнообразни възможности за учене и 
усъвършенстване на знанията и 

уменията 

- Динамична и предизвикателна работа 
- Модерна офис среда 
- Допълнително здравно осигуряване 
- Застраховка Живот/ Злополука 
- Ваучери за храна 
- Спортна карта  
- Преференциални условия при 

ползване на банкови услуги и продукти 
 
 
Споделете бъдещето си с нас! 
Изпратете Вашата автобиография като използвате следния линк. 
Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю. 
Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла 

на ЗЗЛД. 

https://www.rbb.bg/bg/careers/vacancies/1c177deacaa74004a52d276e88c980da/

