PFR to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych
inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i wzrost gospodarczy kraju.
Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski. Stanowi centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i
samorządów. Rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Angażuje się w programy
służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań. Zarządza programami europejskimi i
dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej.

Inspektor/Specjalista w Centrum Operacji i Rozliczeń
Miejsce pracy: Warszawa, Polska
Nr ref.: 2017/269
Termin zgłoszeń: 28 lutego 2017
Główne zadania:







ewidencja spłat pożyczek i kredytów w systemie informatycznym,
analiza przyczyn powstania zaległości w spłacie kredytu, pożyczki,
ewidencja i rozliczanie opłat i prowizji,
zamykanie i ostateczne rozliczanie transakcji w systemie informatycznym, kontrola oprocentowania po
automatycznych zmianach stawek bazowych,
kontrola klasyfikacji ekspozycji kredytowych pod kątem terminowości spłat.

Oczekujemy:





wykształcenia wyższego (kierunek: bankowość, ekonomia, matematyka, finanse, informatyka),
2 lata doświadczenia w bankowości,
znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie (mile widziane).

Dodatkowo oczekujemy:







znajomości aplikacji pakietu MS Office,
bardzo dobrej znajomości MS Excel,
znajomości języka VBA (mile widziane),
znajomości rachunkowości bankowej,
znajomości systemu defBank Pro i platformy Ferryt Enterprise (dodatkowy atut).

Oferujemy:






pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
pakiet prywatnej opieki medycznej,
Pracowniczy Program Emerytalny,
bogaty pakiet świadczeń z ZFŚS.

Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji za pomocą przycisku Aplikuj
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji
zapewniają poufność.

