EMEA – Full Time Analyst – Global Consumer Bank / Program Rozwojowy w obszarze Bankowości
Detalicznej
For English Version please visit: http://www.citihandlowy.pl/poland/career/regional-analystprograms.htm
Bank Handlowy to jedna z wiodących instytucji finansowych w Polsce obsługująca klientów
indywidualnych, korporacyjnych i instytucjonalnych zapewniając im bogaty wachlarz produktów i usług
finansowych w zakresie bankowości detalicznej, bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, usług
maklerskich, bankowości transakcyjnej oraz zarządzania majątkiem. Citi Handlowy powstał z połączenia
Banku Handlowego w Warszawie S.A. - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland)
S.A. Jesteśmy bankiem, który łączy doświadczenie i najlepsze tradycje polskiej bankowości z
nowoczesnym modelem prowadzenia finansów.
W trakcie dwuletniego programu odbędziesz 3-4 rotacje w różnych obszarach Sektora Bankowości
Detalicznej, między innymi tworząc i rozwijając produkty bankowe, w zarządzaniu ryzykiem, w
marketingu, a także informacji zarządczej. Będziesz realizować ambitne zadania i projekty. Jedna z rotacji
może być związana z rozwojem Bankowości Smart i Universal Bankers. Dołączysz wówczas do grupy
osób, które zmieniają oblicze bankowości, będziesz miał możliwość bycia współtwórcą koncepcji jednych
z najnowocześniejszych Oddziałów Bankowości Detalicznej nie tylko w Polsce, ale i w Europie!
Praca odbywać się będzie na podstawie ściśle sprecyzowanych celów i zadań.

Cechy idealnego kandydata:








student lub absolwent kierunków: finanse, ekonomia, bankowość oraz pokrewne (do roku po
studiach)
dyspozycyjnych do pracy w pełnym wymiarze
biegła znajomości języka angielskiego
zainteresowania w obszarze bankowości detalicznej
doświadczenie w międzynarodowych projektach, w organizacjach studenckich, kołach naukowych
wysokie zdolności interpersonalne oraz orientacja na Klienta
umiejętność pracy zespołowej, ambicja i zorientowanie na cel, przedsiębiorczość i innowacyjność

Prosimy o dołączenie do swojej aplikacji CV z następującą klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz po jego zakończeniu na potrzeby kolejnych
rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133. poz.883)."

Prosimy o aplikowanie na: https://citi.taleo.net/careersection/2/jobdetail.ftl?lang=en&job=16015488

