Hledáte práci při studiu…
… která se dá skloubit společně se studiem?
… která se stane odrazovým můstkem pro vaši kariéru?
… při které využijete své analytické myšlení získané na škole?
Pokud jste třikrát odpověděli ANO a jste studentem MFF UK, VŠE nebo IES UK, napište nám a staňte
se členem Talent Programu při Financích v Raiffeisenbank.
Co vám můžeme nabídnout?
•
•

•
•
•
•
•

Zajímavou práci na oddělení Finance na centrále Raiffeisenbank ČR na Pankráci (metro „C“)
Uděláme z vás komplexního analytika, který bude umět:
o Najít si data v datovém skladu Oracle pomocí jazyka SQL
o Tato data zpracovat (typicky v nástroji MS Excel)
o Umět tato zpracovaná data interpretovat a vyvodit z nich závěr prospěšný pro banku
o Ideálně i tento svůj závěr odprezentovat
Bude se vám věnovat mentor (typicky šéf týmu nebo seniorní pracovník), který vám bude
předávat know-how a společně budete plnit úlohy
Flexibilní pracovní doba, která je o domluvě se svým mentorem. Požadujeme vykonání práce
v rozsahu 2-3 dny v týdnu. O zkouškovém období a letních prázdninách dle domluvy.
Budete pracovat v týmech, kde jsou další studenti stejného programu
Součástí Talent Programu jsou i měsíční setkání s řediteli jiných útvarů, kteří vám popíšou
činnost svého útvaru.
Po skončení studia (pro zájemce i dříve dle možností) dokážeme nabídnout absolventům
zajímavou pozici na plný pracovní poměr

Pokud máte zájem, napište nám na adresu stepan.hajek@rb.cz a pozveme si vás na krátké
hodinové interview.

Historie Talent Programu
Talent Program v Raiffeisenbank vznikl v roce 2008 a za tuto 13 letou historii prošlo programem
necelých 100 studentů různých vysokých škol. Ti, co zůstali s námi v bance, zastávají zajímavé pozice
v rámci banky – ředitel strategie banky, vedoucí oddělení (oddělení Plánování, Business
Controllingu…), členové ALM týmu (tým řízení aktiv a pasiv banky), experti v Risku atd. Ti, co po
nějaké době odešli od nás, úspěšně pokračují většinou v konzultantských společnostech nebo v IT
firmách a to jak v ČR, tak i v zahraničí.

