Praktykant w Zespole Analiz ALM
Lokalizacja: Wrocław
Nr ref.: PP/ZAALM/03/2016

Bank Zachodni WBK należy do największych i najbardziej innowacyjnych instytucji
finansowych w Polsce. Jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się banków na
polskim
rynku,
obsługującym
klientów
indywidualnych,
małe
i
średnie
przedsiębiorstwa oraz duże korporacje. Naszym klientom oferujemy kompleksowe
usługi finansowe na najwyższym poziomie, wspierane przez nowoczesne technologie
bankowe. Głównym akcjonariuszem Banku Zachodniego WBK jest Banco Santander,
pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Jeśli
chciałbyś zostać częścią tej organizacji – weź udział w rekrutacji.
DO TWOJEGO ZAKRESU OBOWIĄZKÓW NALEŻEĆ BĘDZIE:





Udział w testach danych na potrzeby walidacji projektu podatkowych cen
transferowych
Udział w opracowaniu procesu tworzenia raportów i dokumentacji podatkowej
w zakresie podatkowych cen transferowych
Udział w przygotowaniu dokumentacji podatkowej w zakresie podatkowych cen
transferowych
Wsparcie zespołu w realizacji bieżących zadań

OCZEKUJEMY OD CIEBIE:







Znajomości zagadnień finansowych
Umiejętności:
o pracy z bazami danych, w tym w zakresie wyszukiwania danych
i tworzenia zapytań
o pracy w aplikacji Excel na poziomie zaawansowanym
Dostępności w godzinach pracy Zespołu Analiz ALM
Komunikatywności, zaangażowania i silnych predyspozycji analitycznych
Znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym rozumienie
dokumentów ekonomicznych i dokumentacji projektowej

MOŻEMY CI ZAOFEROWAĆ:
•
•
•
•

Płatną praktykę w na okres do 3 miesięcy
Możliwość skonfrontowania wiedzy teoretycznej z praktyką
Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w jednym z największych Banków
w Polsce
Pisemne referencje po zakończeniu praktyki
Zainteresowany? Nie czekaj! Spróbuj!

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert zawierających CV i list
motywacyjny na adres Julia.Zaleska-Ejgierd@bzwbk.pl . Prosimy o wpisanie
w temacie maila numeru referencyjnego: PP/ZAALM/03/2016.
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950 Wrocław,
danych osobowych zawartych w przesyłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), dla celów
obecnych i przyszłych rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania oraz że
dane nie będą przekazywane innym odbiorcom danych”.

