MŁODSZY 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.
Opis:






Jesteśmy młodym, zgranym i dynamicznym zespołem zajmującym się wyceną portfeli wierzytelności
w dużej, szybko rozwijającej się firmie.
Zajmujemy się wyceną oraz oceną ryzyka inwestycji Grupy Kapitałowej KRUK, dzięki czemu
uczestniczymy w procesach decyzyjnych, kluczowych dla rozwoju firmy w Polsce i Europie.
Konstruujemy modele scoringowe, za pomocą których szacujemy przepływy z inwestycji w portfele
wierzytelności - dzięki nam będziesz mógł poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie lub zobaczyć, jak w
praktyce stosuje się wzory, które miałeś okazję poznać na studiach.
Dbamy o ciągły rozwój wciąż poszukując nowych metod i możliwości optymalizacji realizowanych procesów.
Stawiamy na kreatywność, dlatego burze mózgów generujące nowe pomysły są u nas codziennością. Nie
zapominamy przy tym o zespołowej grze, więc zawsze wspieramy się w realizacji zadań. W związku z tym
już na starcie zapewnimy Ci wsparcie merytoryczne.

Oczekujemy:










Wykształcenia wyższego magisterskiego, ewentualnie ostatni rok studiów magisterskich (matematyka,
statystyka, ekonometria lub pokrewne),
Dobrej znajomości MS Excel (m.in. tabele przestawne),
Dobrej umiejętności pisania zapytań w języku SQL,
Znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
Dobrej znajomości zagadnień związanych ze statystyką,
Wysoko rozwiniętych umiejętności analitycznych oraz umiejętności szybkiego wyciągania wniosków,
Samodzielności oraz rzetelnego i odpowiedzialnego podejścia do obowiązków,
Innowacyjnego sposobu myślenia oraz dociekliwości,
Chęci do nauki i otwartości na zdobywanie nowych doświadczeń.

Mile widziane:





Znajomość podstaw programowania (np. VBA),
Znajomość pakietów statystycznych (np. R),
Doświadczenia w pracy związanej z analizami i modelowaniem statystycznym,
Doświadczenie w branży zarządzania wierzytelnościami.

Osobie zatrudnionej oferujemy:








Możliwość zdobycia nowych doświadczeń zawodowych w Obszarze Wycen Portfeli Wierzytelności
największej firmy zarządzającej wierzytelnościami w Polsce,
Przygotowanie merytoryczne przed rozpoczęciem samodzielnych wycen,
Możliwość wykonywania różnorodnych zadań,
Wiele okazji do uczestnictwa w międzynarodowych projektach,
Rozwój i możliwość realizacji ambicji zawodowych,
Stabilne warunki zatrudnienia - umowa o pracę,
Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych.

Jesteś zainteresowany? Wyślij do nas swoją aplikację! https://pl.kruk.eu/kariera/oferta-pracy?id=115

