Nastartujte svoji kariéru
s Absolventským programem
České spořitelny

MPV 1/05/2012/332

Rozběhněte svou kariéru
správným směrem.
Plánujete svou profesní budoucnost? Zajímá Vás, jak funguje silná a stabilní
banka? Chcete pracovat pro nejlepšího zaměstnavatele v České republice?
Staňte se součástí našeho nového prestižního programu.

Představujeme
Absolventský program
České spořitelny
Co Vás čeká:
– poznáte fungování naší finanční skupiny
– zvolíte si oblast, která Vás zajímá,
– osvojíte si procesy a postupy,
– připravíte se na budoucí specializované
pozice,
– ujasníte si, kam svou kariéru dál
směřovat.
Nabízíme zajímavé podmínky a široké
spektrum působení.
Vybírat můžete pozice v mnoha
specializovaných oblastech, jako například
– ekonomické a strategické analýzy,
– investiční produkty a operace,
na finančních trzích,
– obchodní politika a obchodní rozvoj,
– tvorba procesů – provozních, HR a další,
– internetové aplikace,
– klientské distribuční kanály,
– relationship management,
– restrukturalizace a vymáhání pohledávek,
–o
 rganizace a správa reportovacích nástrojů,
– systémy kompetenčního centra.
Co můžete získat?
– možnost odborného rozvoje a vzdělávání
v podobě účasti na vybraných modulech
z programu mini MBA,
– participaci na strategických workshopech
garantovaných top manažery banky,
– motivující platové ohodnocení včetně
zaměstnaneckých výhod a mnoho dalšího.
www.csas.jobs.cz

!

Informace pro Vás:

–p
 rogram spouštíme 1. 9. 2012,
– probíhat bude v Praze,
– vybrané pozice otevřeme také
v Hradci Králové a Ostravě.
Podrobnosti na www.csas.jobs.cz.
Co od Vás očekáváme:
– jste energičtí a aktivní,
– máte schopnost a chuť se učit nové věci,
– dokážete komunikovat, vyjednávat a baví
Vás práce v týmu,
– absolvovali jste magisterské studium
na vysoké škole ekonomického,
právnického nebo technického zaměření
– máte výbornou znalost anglického jazyka
získanou ideálně v rámci zahraničního
pobytu,
– ovládáte MS Office.
Máte to? Pak je náš nový Absolventský
program právě pro Vás!
Přijměte výzvu a zúčastněte se
našeho programu – přihlaste
se do výběrového řízení:
Vyplňte elektronickou přihlášku v sekci
Kariéra na stránkách České spořitelny
www.csas.cz. Výběrová řízení budou probíhat
od 1. 6. do 31. 7. 2012.
Pro podrobné informace nás
kontaktujte:
Kontaktní centrum, úsek lidské zdroje,
tel.: 956 711 333, e-mail: hr@csas.cz

