
 

 

MŁODSZY SPECJALISTA DS. ZARZADZANIA 
WYDATKAMI 

Lokalizacja: Wrocław 

Nr ref.: MSZW/11/2016_Wro 

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: 

 Przygotowywanie prezentacji w oparciu o raporty i analizy 

 Realizacja procesów raportowych w zakresie Korporacyjnych Kategorii Kosztów, 

na potrzeby Grupy Santander, Grupy BZWBK, jednostek Banku 

 Udział w procesie przygotowywania prognoz kosztów i nakładów inwestycyjnych  

 Formułowanie wniosków na podstawie przygotowanych raportów 

 Monitoring oszczędności wynikających z planowanych i realizowanych działań 

efektywnościowych 

 Udział w procesie planowania kosztów i nakładów inwestycyjnych  

 Wsparcie Właścicieli Grup Kosztowych (CMU Head) 

 Aktualizacja Polityki Zarządzania Wydatkami zgodnie z wytycznymi Grupy 

Santander oraz zgodnie z wymaganiami biznesowymi Banku 
 
 

OCZEKUJEMY OD CIEBIE: 

 

 Wykształcenia wyższego na kierunkach: Ekonomia, Bankowość, Finanse (inne 

kierunki ścisłe) 

 Mile widziana znajomości zagadnień związanych z analizą kosztów oraz 

wydatków inwestycyjnych  

 Znajomości Office – Word, Excel, Access, i w szczególności PowerPoint 

 Umiejętności prezentowania analizowanych danych w różnych formach np. 

prezentacji 

 Umiejętności analitycznych 

 Dobrej organizacji własnego warsztatu pracy, umiejętności pracy pod presją 

czasu  

 Samodzielności w rozwiązywaniu problemów 

 Dokładności, rzetelności, skrupulatności, systematyczności  

 Dużych umiejętności interpersonalnych, wysokiej kultury osobistej 

 Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego 

 

 

 

MOŻEMY CI ZAOFEROWAĆ: 

 

• Klarowne ścieżki rozwoju – możliwość udziału w licznych rekrutacjach 

wewnętrznych 

• Pracę i możliwość wymiany doświadczeń w międzynarodowym środowisku 

grupy Santander 

• Wewnętrzne programy rozwojowe umożliwiające doskonalenie kompetencji 

zawodowych 



 

 

• Wsparcie w zdobywaniu nowej wiedzy: możliwość dofinansowania do studiów 

lub nauki języków obcych, szkolenia, bankową bibliotekę książek i multimediów 

• Możliwość wyboru spośród urozmaiconej oferty świadczeń pozapłacowych w 

ramach systemu MyBenefit 

• Prywatną opiekę zdrowotną 

 

 

Zainteresowany? Nie czekaj! Spróbuj! 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert zawierających za pomocą przycisku 

APLIKUJ na dole ogłoszenia. Prosimy o wpisanie   

w temacie maila numeru referencyjnego: MSZW/11/2016_Wro. 

 

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”. 
 

Chcesz się dowiedzieć więcej na temat naszej struktury, historii i pracowników? Odwiedź 
naszą stronę Kariera i poznaj nas lepiej. 

http://www.bzwbk.pl/kariera-w-banku/kariera.html

