
 

 

 

Стажант в сектор Икономически анализи и прогнози, отдел 
Финансови институции Суверени 

 
 
 
Ако Вие имате: 
-  Завършено висше образование или сте последна година 
студент икономическа специалност (специалности Финанси, 
Макроикономика и Международни икономически отношения са 
предимство)  

-  Компютърна грамотност (отлично владеене на Excel, 
PowerPoint) 
-  Отлично ниво на владеене на английски език 

-  Добри аналитични и комуникативни умения  
-  Готовност за бързо усвояване на нови знания и умения 
 
 

 
И искате да: 
-  Поддържате и актуализирате бази данни от основни 
макроикономически показатели 
-  Изработвате, поддържате, актуализирате и форматирате 
графики, презентации и икономически анализи 

- Правите ежедневен преглед на новините 
- Следите регулярно данните за банковата система в страната 
- Изготвяте регулярни отчети, презентации и др. свързани с 
дейността на отдела 
- Съдействате при конкретни задачи свързани с клиенти 

финансови институции, вкл. регистриране и актуализиране на 
данните във файловете и системите 

-  Осигурявате техническа помощ по всички въпроси, свързани 
с банковата дейност 

 
 

 

При нас ще намерите: 
- Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в една от водещите 

банки в България 
- 6-месечен платен стаж 
- Брутно месечно възнаграждение 700лв. за 8-часов работен ден 
- 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 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. 
 

 

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   
 

https://www.rbb.bg/bg/za-bankata/karieri/svobodni-pozicii/f64429a8918147bd8242baee04ba8ff6/


 

 

висококачествено обслужване на своите клиенти и възможности за учене и развитие 

на своите служители.  


