
 

 

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie ogłasza nabór na Stanowisko ds. Analizy Danych,  

miejsce pracy: Centrala Banku w Krakowie. 

Na stanowisku będziesz odpowiedzialny/a za: 

 pozyskiwanie, przetwarzanie oraz analizę danych z systemów bazodanowych na potrzeby Banku; 

 rozwój narzędzi w obszarze raportowania i analiz wspierających realizację zadań przez komórki 

organizacyjne w centrali oraz w oddziałach Banku; 

 rozwijanie oraz tworzenie nowych rozwiązań w obszarze przetwarzania danych w oparciu o zapytania 

SQL, skrypty PL/SQL oraz ich optymalizacja w zakresie zarządzania ryzykiem; 

 pisanie aplikacji automatyzujących i usprawniających proces pozyskiwania i przetwarzania danych 

(VBA, MS Excel) wykorzystywanych w procesie zarządzania ryzykiem w Banku; 

 rozwój narzędzi i aplikacji monitorujących i zarządzających ryzykiem w Banku; 

 testowanie opracowanych rozwiązań; 

 zapewnienie wsparcia użytkowników w zakresie stworzonych rozwiązań; 

 tworzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej i dokumentacji użytkownika; 

 gromadzenie, przetwarzanie i archiwizowanie danych; 

Nasze wymagania: 

 wykształcenie wyższe o profilu ścisłym lub ekonomicznym;  

 sprawne posługiwanie się narzędziami analitycznymi: Power BI, SQL (MS SQL, Oracle); 

 praktyczna znajomość języka SQL w pracy z dużymi zbiorami danych; 

 wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia, wyciągania wniosków; 

 umiejętność szybkiego uczenia się i chęci rozwoju kompetencji niezbędnych na stanowisku;  

 mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średnio-zaawansowanym; 

 

Oferujemy: 

 pracę w przyjaznej atmosferze; 

 rozwój osobisty i zawodowy; 

 pakiet medyczny, także dla członków rodziny; 

 ubezpieczenie grupowe; 

 udział w szkoleniach; 

Oferty zawierające CV prosimy przesyłać na adres mailowy: danuta.rauczynska@bsr.krakow.pl  

w terminie do 31 stycznia 2023 roku. 

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 
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Klauzula informacyjna: 

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w  Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Dunajewskiego 7, 31-133 Kraków,  
jako administrator danych, informuje, iż Państwa dane osobowe zawarte w CV i listach motywacyjnych będą 
przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko.  

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w każdym 
czasie. Podstawą podania danych jest art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.  

Dane pozyskane w procesie rekrutacji będą przetwarzane przez okres 4 miesięcy, o ile nie wyrażą Państwo zgody  
na dalsze wykorzystanie danych. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie nie udostępnia danych osobowych  
do Państw trzecich. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. 

CV i listy motywacyjne, nie opatrzone klauzulą: „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”, nie będą rozpatrywane  
i zostaną usunięte.  

Jeśli wyrażają Państwo wolę, aby złożone przez Państwa CV/listy motywacyjne były wykorzystywane przez Bank 
Spółdzielczy Rzemiosła w  Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Dunajewskiego 7, 31-133 Kraków do kolejnych 
rekrutacji, prosimy o zawarcie dodatkowej klauzuli o treści: 

„Dodatkowo wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszym 
CV/liście motywacyjnym w bazie rekrutacyjnej Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie z siedzibą w Krakowie 
i na ich przechowywanie przez okres 1 roku od zakończenia roku w którym w/w dokumenty zostały złożone w celu 
przeprowadzania przez Bank kolejnych rekrutacji”. 

 


