
 

 

 

Стажант в отдел Нормативно съответствие 

 
 
Ако Вие: 
- Имате висше икономическо образование 
- Умеете да работите с компютър (Windows, Word, Excel, PowerPoint) 
- Владеете английски език на добро ниво 

- Сте стриктни и експедитивни при работа с документи 
 
 
И искате да: 
- Участвате в процеса по обработка и изготвяне на отговори на запитвания от трети 
страни и други документи, касаещи комплексна проверка на клиентите  
- Съдействате при изпълнението на целите от страна на Банката, относно прилагането 

на действащото законодателство и вътрешните правила, свързани с предотвратяване 
изпирането на пари и финансиране на тероризъм 
- Взимате участие при идентифициране и документиране на признаците на 
потенциална измама във всички части на кредитния/некредитния цикъл 
- Участвате в прилагането на дейностите, контролиращи спазване на 
законодателството по отношение дейността на банката в качеството й на 
инвестиционен посредник 

 
 
При нас ще намерите: 
- Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в една от водещите 
банки в България 
- Платен стаж – 800 лева бруто с продължителност 6 месеца на пълно работно време 

- 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 кандидатствате на 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 

висококачествено обслужване на своите клиенти и възможности за учене и развитие 
на своите служители.  
 

https://www.rbb.bg/bg/za-bankata/karieri/svobodni-pozicii/513e958dd8ae4147a47c25630c2e32e9/

