ANALITYK W OBSZARZE WYCENY PORTFELI
WIERZYTELNOŚCI
(Wrocław)

KRUK to nr 1 w branży zarządzania wierzytelnościami. Stanowimy zgrany i skuteczny zespół. W związku z
dynamicznym rozwojem spółki poszukujemy ludzi zaangażowanych i kreatywnych. Oferujemy możliwość
uczestniczenia w wielu ciekawych projektach oraz szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe.
merytoryczne.

Przyjdź do nas! Warto ponieważ:











Zajmujemy się wyceną portfeli wierzytelności przed ich zakupem.
Wyceniamy portfele wierzytelności ze wszystkich rynków, na których działa Grupa KRUK.
Rekomendujemy Zarządowi maksymalne ceny zakupu portfeli.
Uczestniczymy w wypracowaniu kluczowych decyzji inwestycyjnych Grupy KRUK.
Każda wycena to odrębny miniprojekt – nie popadamy w rutynę i stale podnosimy nasze
umiejętności analityczne oraz krytyczne podejście do uzyskiwanych wyników.
Budujemy i stosujemy modele statystyczne, pracujemy na dużych zbiorach danych.
Uczestniczymy w ciekawych projektach rozwojowych.
Zadania definiujemy tak, aby każdy mógł uczestniczyć w nich od początku do końca.
Stawiamy na pracę zespołową, co sprzyja wymianie wiedzy i podnoszeniu kwalifikacji.
Dbamy o rozwój zawodowy pracowników - organizujemy szkolenia, uczestniczymy w wielu
ciekawych projektach.

Poszukujemy właśnie ciebie, jeśli:









Posiadasz doświadczenie w pracy związanej z modelowaniem statystycznym lub zarządzaniem
ryzykiem w branży bankowej, windykacyjnej lub konsultingowej (minimum rok – warunek
konieczny).
Posiadasz wyższe wykształcenie magisterskie: matematyka, statystyka, ekonometria lub pokrewne.
Sprawnie posługujesz się programem MS Excel (m.in. tabele przestawne, funkcje tablicowe).
Pisanie zapytań SQL nie sprawia Ci trudności.
Znasz język angielski w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.
Znasz i interesujesz się tematyką związaną ze statystyką, modelowaniem statystycznym i Data
Mining.
Znajomość podstaw programowania (np. VBA) oraz pakietów statystycznych (np. R) będą
dodatkowymi atutami.

Osobie zatrudnionej oferujemy:






Stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę w dużej, międzynarodowej firmie.
Atrakcyjny pakiet socjalny (m.in. prywatna opieka zdrowotna i dofinansowanie do karnetów
sportowych)
Możliwość podnoszenia kwalifikacji i realizacji ambicji zawodowych.
Warunki do samodzielnej, kreatywnej pracy, przy zachowaniu pełnego wsparcia zespołu.
Niepowtarzalną okazję do poznania i uczestniczenia w procesach decyzyjnych na najwyższym
szczeblu zarządzania.

Jesteś zainteresowany? Wyślij do nas swoją aplikację!
https://pl.kruk.eu/kariera/oferta-pracy?id=114

