
 

 

Credit Agricole Bank Polska S.A. zatrudnia  około 5 tysięcy pracowników, którzy wspólnie realizują nasze zobowiązania wobec klientów: 

wiarygodność, profesjonalizm, przyjazność i dostępność. Jesteśmy częścią francuskiej grupy finansowej Crédit  Agricole o ponad 100-letniej 

tradycji. Grupa działa na terenie 70 krajów i jest jednym z dziesięciu największych uczestników międzynarodowego rynku bankowego.  

Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko: 

 
Stażysta w Centrum Data Mining 

Symb. ref.: 

Lokalizacja: 

Jedn. org.: 
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Wrocław 

Centrum Data Mining  

 

Dowiedz się więcej na http://www.credit-agricole.pl/kariera 

Możesz też wysłać dokumenty z podanym symb. ref. w temacie maila na kariera@credit-agricole.pl 

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. Informujemy, że będziemy się kontaktować tylko z wybranymi osobami. Prosimy o dołączenie do zgłoszenia klauzuli: "Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych przez Credit Agricole Bank Polska S.A. dla potrzeb procesu rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe zbierane są na zasadzie 

dobrowolności i przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawienia." 

 

 

Odpowiedzialność 

■ praca z dużymi wolumenami danych (przygotowywanie agregatów i przekształceń danych) 
■ analiza danych z wykorzystaniem baz danych 
■ zestawienie danych i przygotowywanie raportów/wyników analiz w programie Excel  
■ analizy skuteczności kampanii marketingowych  
■ prace analityczne wspierające inne zespoły w obszarze marketingu 

 

 Oczekiwany profil 

■ absolwent lub student ostatnich lat (preferowane kierunki, finanse i bankowość, matematyka, informatyka, statystyka )  
■ bardzo dobra znajomość programów MS Office (Word, Excel)  
■ dobra znajomość SQL  
■ sumienne i odpowiedzialne podejście do realizacji zadań  
■ umiejętności interpersonalne, predyspozycje do pracy zespołowej  
■ otwartość na nowe wyzwania,  
■ dokładność i skrupulatność w realizacji zadań 

 

 Oferujemy 

■ płatny staż  
■ elastyczne godziny pracy 
■ wykorzystanie w praktyce wiedzy uniwersyteckiej, możliwość sprawdzenia się w praktycznym działaniu  
■ stawianie pierwszych kroków zawodowych w zespole profesjonalistów międzynarodowej firmy  
■ zapoznanie się ze standardami dużej instytucji finansowej  
■ przyjazną, twórczą atmosferę pracy w młodym zespole 
■ możliwość skorzystania z benefitów pracowniczych: karta multisport, opieka medyczna LUXMED, ubezpieczenie grupowe 
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