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Regionalny Program Rozwojowy w obszarze Zarządzania Ryzykiem 
  
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. 
  
Udział w Regionalnym Programie Rozwojowym w obszarze Zarządzania Ryzykiem daje niepowtarzalną 
szansę zdobycia wiedzy i doświadczenia z zakresu szeroko rozumianego ryzyka, tj. ryzyka kredytowego, 
operacyjnego, rynkowego walutowego, bankowości korporacyjnej i detalicznej. 
Jest to 2-letni program rotacyjny dedykowany dla studentów ostatniego roku studiów magisterskich 
oraz absolwentów kierunków ekonomicznych. Poszukujemy osób zainteresowanych pracą w obszarze 
ryzyka, z silnie rozwiniętymi kompetencjami analitycznymi i wysokim poziomem umiejętności 
matematycznych. 
Program składa się z czterech 6 –miesięcznych rotacji wszystkich w obszarze Zarządzania Ryzykiem w 
Polsce i za granicą. Program realizowany jest na podstawie umowy o pracę. 
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), dyspozycyjny do pracy w pełnym wymiarze 

 biegła znajomosc języka angielskiego 

 zainteresowania w obszarze ryzyka 

 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 
 

http://www.citihandlowy.pl/poland/career/regional-analyst-programs.htm


 
 
 
 
 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 aplikacje na: 

https://citi.taleo.net/careersection/2/jobdetail.ftl?lang=en&job=16016074 


