Банка ДСК

В търсене на таланти
СУ Стопански факултет
26 Октомври 2016

Кариерата в Банка ДСК ви
дава много предимства
• Работа в международна финансова институция
• Една от малкото банки на пазара в режим на експанзия
• Възможност за професионално развитие и израстване в личен
план

• Участие в специализирани курсове и обучения
• Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от
постигнатите резултати

През 2017 ще наемем над 100
млади таланти в четири
направления
Корпоративно
банкиране

Банкиране на
дребно

Управление на
риска

Клонова мрежа

Следните звена търсят нови
попълнения
o
•
•
•
•
•

Корпоративно банкиране:
Големи корпоративни клиенти
Корпоративни клиенти Среден пазар
Търговски факторинг
Проектно финансиране и институционални клиенти
Трежъри и капиталови пазари

София
Пловдив
Варна
Бургас
Велико Търново
Русе

Плевен
Враца
Благоевград
Стара Загора
Хасково
Сливен

o
•
•
•
•

Банкиране на дребно:
Малки и средни предприятия и агробизнес,
Специалисти микро бизнес
Частно банкиране
Банкови карти и електронно банкиране

София
Пловдив
Варна
Бургас
Велико Търново
Русе

Плевен
Враца
Благоевград
Стара Загора
Хасково
Сливен

o Клонова мрежа:
• Служители обслужващи клиенти

София
Варна
Бургас
Пловдив

o
•
•
•
•
•

София

Управление на риска:
Оценка на риска
Статистическо моделиране
Одобрение на кредити
Кредитен мониторинг
Кредитен контрол и администрация

Програма за
стажантска
практика

Предпочитани специалности:
• Икономика, Стопанско управление,
Финанси, Счетоводство
Текущ етап от обучението:
• студенти ІІ-ри курс завършен семестриално;
• в І-ви и ІІ-ри курс с придобито средно
специално образование в областите
“Икономика” или “Информационни
технологии”

Условия на програмата
• Срок: от 1 до 3 месеца с възможност за индивидуално договаряне
• Ангажираност: от 4 до 8 работни часа дневно
• Възможна е ротация през повече от едно звено

• Парично стимулиране съответстващо на пазарната практика при
много добро или отлично представяне

• Възможност да ви предложим трудов договор след края на
програмата, ако притежавате търсените от нас качества

Искате ли да работите при нас?
Срокове

Необходими документи

• 30.11.2016 - подаване на документи
• 31.12.2016 – покана за интервю
• 28.02.2017 – интервю
• 31.03.2017 – оферта

• Автобиография (“СV”) с приложена

Очакваме да разпределим
кандидатите на няколко „випуска“
със стажове от април до октомври
2017

снимка
• Попълнен “Лист с очаквания” с не
повече от 3 желани звена в банката и
не повече от 3 локации в страната

Имате още въпроси?
Свържете се с нас:
Камен Кирилов

Екипът на Човешки ресурси

Дирекция „Бизнес развитие и продукти“
Корпоративно банкиране

Дирекция „Организационно развитие и обучение“
Човешки ресурси

Kamen.Kirilov@dskbank.bg
Subject: [InternshipsSU]

Students-Practice@dskbank.bg
Subject: [InternshipsSU]

