
Oferta pracy w Banku Spółdzielczym Rzemiosła - Biuro Ryzyka Finansowego  

 

Bank Spółdzielczy Rzemiosła ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. strategii, planowania 

i analiz w Biurze Ryzyka Finansowego, miejsce pracy Kraków. 

Oferty prosimy przesyłać na adres mailowy: monika.grabska@bsr.krakow.pl 

 

W naszym biurze będziesz odpowiedzialny/a za: 

 organizację procesu planowania finansowego i strategicznego w Banku,  

 projektowania założeń polityki ekonomiczno – finansowej Banku, 

 projektowanie założeń i procesu tworzenia strategii rozwoju Banku; 

 opracowywanie projektów planów ekonomiczno-finansowych Banku, koordynacja prac 

planistycznych komórek i jednostek organizacyjnych Banku; 

 zbieranie i zarządzanie danymi potrzebnymi do opracowywania operacyjnych i strategicznych 

planów ekonomiczno-finansowych; 

 monitorowanie i dokonywanie ocen realizacji planów finansowych; 

 opracowywanie projektu założeń do strategii Banku; 

 opracowywanie projektu strategii Banku z uwzględnieniem strategii cząstkowych 

wypracowanych przez komórki organizacyjne Banku; 

 koordynacja prac związanych z monitorowaniem i raportowaniem postępów w procesie 

wdrażania i realizacji strategii Banku 

 pozyskiwanie danych makroekonomicznych i gospodarczych kraju, a także danych 

dotyczących innych instytucji finansowych oraz sektora bankowego 

 opracowanie raportów odnośnie wpływu zdarzeń ekonomicznych i społecznych 

zewnętrznych i wewnętrznych na realizowany przez Bank plan strategiczny 

 koordynacja prac związanych ze sporządzaniem i aktualizacją dokumentu „Plan naprawy” 

 Rozwój procedur dotyczących zarządzania powyższymi zagadnieniami  

 Opracowywanie analiz dla odbiorców zewnętrznych, w tym m.in. dla KNF, BFG 

Od kandydatów oczekujemy: 

 Wykształcenia wyższego (finanse i bankowość, rachunkowość, matematyka, ekonometria, 

metody ilościowe), 

 Umiejętność czytania sprawozdań finansowych 

 Doświadczenia w pracy w instytucji finansowej (mile widziane) 

 Sprawnego posługiwania się pakietem MS Office (w szczególności MS Excel i MS Word) 

 Umiejętności szybkiego uczenia się i chęci rozwoju kompetencji niezbędnych na stanowisku 

 Odpowiedzialności, inicjatywy, samodzielności i konsekwencji w działaniu 

  

W CV/liście motywacyjnym należy umieścić klauzulę: 

„Stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

„RODO”, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie 

z siedzibą w Krakowie, ul. Dunajewskiego 7, 31-133 Kraków, moich danych osobowych w 

zakresie zawartym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji”.  

 

 


