
Oferta pracy w Banku Spółdzielczym Rzemiosła – Zespół Zarządzania Zgodnością  

 

Bank Spółdzielczy Rzemiosła ogłasza nabór do Zespołu Zarządzania Zgodnością, 

miejsce pracy Kraków. 

 

W naszym zespole będziesz odpowiedzialny/a za: 

analizę zmian legislacyjnych dotyczących działalności bankowej oraz nadzór nad ich wdrażaniem 

w Banku;  

 monitorowanie przestrzegania mechanizmów kontrolnych w zakresie zapewnienia zgodności 

działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi;  

opiniowanie regulacji wewnętrznych i nowych produktów;  

identyfikowanie i ocenę zdarzeń ryzyka braku zgodności; 

ocenę narażenia procesów bankowych na wystąpienie niezgodności;  

doskonalenie metodyk i optymalizację czynności z zakresu zarządzania zgodnością;  

obsługę i nadzór nad elektronicznym zbiorem regulacji bankowych.  

 

Nasze wymagania: 

wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne;  

minimum rok doświadczenia w komórce zgodności lub komórce prawnej w instytucji finansowej;  

znajomość przepisów prawa, rekomendacji KNF, wytycznych EBA dotyczących działalności bankowej;  

znajomość procesów bankowych oraz obszarów takich jak: ochrona danych osobowych, ochrona 

konsumentów, obowiązki informacyjne, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, zarządzanie konfliktami 

interesów, bancassurance;  

posiadanie umiejętności analitycznego myślenia i bardzo dobrej organizacji pracy; 

samodzielność oraz wykazywanie inicjatywy w działaniu; 

umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy i przepisów; 

umiejętność pracy w zespole. 

 
Oferujemy:  

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 28 lutego 2023 roku.  

 
 Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 
 

 
 
 
 
 



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”. 


