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• Swoją pracą wspierasz prawidłowy pomiar ryzyka finansowego, w tym w szczególności ryzyka
stopy procentowej

• Identyfikujesz błędy w raportach i analizach oraz wprowadzasz adekwatne korekty
• Zapewniasz zgodność pomiaru z metodyką regulacyjną oraz grupową
• Wykonujesz prognozy i symulacje ekspozycji na ryzyko

Twój zespół

Pracujemy w Departamencie Zarządzania Aktywami i Pasywami, gdzie odpowiadamy za zarządzanie 
ryzykiem stopy procentowej i płynnością. W procesie zarządzania tymi ryzykami zajmujemy się 
identyfikacją ekspozycji na ryzyko, tworzeniem, rozwojem i implementacją metodyk jego pomiaru oraz 
przygotowaniem strategii zarządzania tymi ryzykami. W razie potrzeby podejmujemy działania 
zmieniające poziom narażenia na ryzyko całego banku, takie jak zawieranie transakcji 
zabezpieczających na rynkach finansowych, w tym na instrumentach pochodnych oraz pozyskiwanie 
finansowania hurtowego, m.in. poprzez emisje papierów wartościowych.
W naszej pracy cenimy zaangażowanie, samodzielność, kreatywność i odpowiedzialność za efekty. 
Wierzymy, że najlepsze efekty osiągniemy stawiając na współpracę, koleżeństwo i wymianę 
doświadczeń.

• Masz wykształcenie wyższe matematyczne/ ekonomiczne lub jesteś jeszcze w trakcie studiów o
tych kierunkach

• Bardzo dobrze znasz Excel (VBA będzie dodatkowym atutem) oraz podstawy SQL i lubisz
wykorzystywać te narzędzia w swojej pracy

• Swobodnie posługujesz się językiem angielskim
• Znasz podstawy rachunkowości bankowej, interesujesz się finansami
• Posiadasz wysokie zdolności analityczne i umiesz wyciągać wnioski na podstawie

przeprowadzonych analiz
• Jesteś w stanie w syntetyczny sposób przekładać teorię na praktykę
• Potrafisz dobrze organizować swoją pracę i wytrwale dążysz do realizacji założonego celu
• Umiesz efektywnie współpracować w zespole i w sposób komunikatywny dzielisz się informacją
• Jesteś osobą dokładną, skrupulatną oraz lubisz zmiany i nowe wyzwania
• Chcesz rozwijać się w finansach

 Wachlarz możliwości wspierających rozwój Twoich mocnych stron

 Roczny indywidualny plan rozwoju

 Wsparcie buddy’ego i instruktora

 Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne

 Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 Praca hybrydowa - zarówno zdalnie jak i w nowoczesnym biurze

 Możliwość wymiany doświadczeń w ramach międzynarodowej Grupy Credit 

Agricole

 Praca w organizacji, która stawia człowieka w centrum działań 


