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 със стартиране на нова стажантска програма в отдел „Финансови институции/
Суверени“, търсим амбициозни студенти за позицията:

Стажант в отдел „Финансови институции/ Суверени“

Основни отговорности:
- Подпомага процеса по установяване на взаимоотношения с клиенти от сегмент български и
международни финансови институции
- Регистрира и актуализира данните във файловете и системите, свързани с клиентите от
сегмента
- Наблюдава и администрира договори и преференции на клиентите
- Изготвя оферти, писма, регулярни отчети и презентации, свързани с дейността на отдела
- Прави ежедневен преглед на новините и извършва регулярен анализ на банковата система
- Следи развитието на сектора на небанкови финансови институции, както и за регулаторни
промени
- Поддържа и актуализира бази данни от основни макроикономически показатели
- Изработва, поддържа, актуализира и форматира графики, презентации и икономически
анализи
- Осигурява техническа помощ по всички въпроси, свързани с банковата дейност
Изисквания:
- Завършили или последна година студенти икономическа специалност. Предимство ще имат
кандидати със специалности Финанси, Макроикономика и Международни икономически
отношения
- Много добро ниво на владеене на английски език
- Компютърна грамотност (отлично владеене на Excel, Power Point)
- Добри аналитични и комуникативни умения
- Готовност за бързо усвояване на нови знания и умения
Какво Ви предлагаме:
-

Платен стаж на трудов договор с продължителност 6 месеца на пълно работно време
Възможности за професионално и кариерно развитие в една от водещите банки в България
Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията
Динамична и интересна работа
Високи стандарти, сигурност и отлична работна среда

Как да кандидатствате:
Моля, 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.

