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Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:
 Przygotowywanie raportów i analiz sprzedażowych dotyczących realizacji planu i dynamik
w poszczególnych produktach oraz kanałach dystrybucji
 Sporządzanie raportów i prezentacji z wynikami sprzedaży dla innych jednostek Centrali
 Monitorowanie, ocena i raportowanie poziomu ryzyk bankowych,
 Sporządzanie kompleksowej informacji na temat poziomu ryzyka oraz adekwatności
kapitałowej dla organów stanowiących Banku
 Sporządzanie informacji sprawozdawczej do NBP, KNF zgodnie zobowiązującymi
przepisami w tym zakresie
 Gromadzenie danych o czynnikach makroekonomicznych , zjawiskach gospodarczych
i rynkowych, mogących mieć wpływ na funkcjonowanie Banku oraz tworzenie na ich
podstawie okresowej informacji dla Zarządu,
 Współudział w sporządzaniu oraz monitorowaniu planów ekonomiczno-finansowych Banku
Od kandydatów oczekujemy:
 Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: matematyka, rachunkowość, ekonomia,
ekonometria).
 Znajomość zasad rachunkowości banków,
 Umiejętność analitycznego myślenia,
 Umiejętność pracy w zespole,
 Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 Sumienność i skrupulatność w wykonywaniu powierzonych zadań
 Odpowiedzialność i dokładność,
 Dobra organizacja pracy.
Oferujemy:
Pracę w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie,
Pracę w Banku z polskim kapitałem,
Ciekawą pracę w zgranym i dynamicznym zespole,
Możliwości zdobycia cennego doświadczenia i rozwoju zawodowego.
Czas rozpoczęcia pracy: od zaraz
Lokalizacja: Iłża
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: bsilza@bsilza.pl
W nadsyłanych dokumentach prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Na podstawie art. 6, pkt. 1. lit. a.
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez okres 12 miesięcy dla procesu rekrutacji prowadzonej przez
Bank Spółdzielczy w Iłży z siedzibą przy ulicy Rynek 1, 27-100 Iłża. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem(am) się z
informacją dla osób ubiegających się o pracę Banku Spółdzielczym w Iłży, na stronie www.bsilza.pl”.
Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.
Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Bank Spółdzielczy w Iłży
27-100 Iłża, ul. Rynek 1
tel. (48) 361 03 00, fax (48) 361 03 11
e-mail: bsilza@bsilza.pl

