Home Credit a.s. – analytik junior
Home Credit pomáhá lidem s financováním nákupů, a to už od roku 1997. Jako první například umožnil
domácnostem nakupovat na splátky přímo v obchodech a jako první také začal odměňovat spolehlivé klienty za
řádné splácení.
S Home Creditem dnes mohou lidé nejen nakupovat na splátky v obchodech nebo na internetu, ale mohou si
sjednat hotovostní půjčku, koupit auto na splátky, konsolidovat stávající půjčky nebo využívat všechny výhody
unikátní kreditní karty.
Home Credit pravidelně přichází s inovativními produkty a službami, které lidem usnadňují nakupování nebo
pomáhají řešit tíživou finanční či životní situaci.
Do týmu riskařů hledáme nového kolegu – analytika.
Baví tě práce s daty?
Zajímá tě svět riskařů?
Chceš se stát profíkem v Excelu?
Zajímá tě, jak funguje MATLAB, Statistica nebo SQL?

4 x ano?
Pak nám pošli svůj životopis na emailovou adresu zuzana.jaburkova@homecredit.cz.
Co ti nabízíme?
-

skvělou příležitost dostat se do světa analytiků – profíků, od kterých se budeš mít co učit

-

provedeme tě světem riskařů a pomůžeme ti nastartovat tvoji kariéru

-

skvělý tým kolegů, kteří tě nenechají v ničem plavat

-

možnost předávat si zkušenosti s kolegy ze zahraničí

-

pohodové pracovní prostředí na dohled od hlavního nádraží v Brně

-

balíček benefitů (5 týdnů dovolené, sick days, stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, možnost
zvýhodněného čerpání firemních produktů, volnočasové poukázky atd.)

-

přidat se k nám můžete ihned

Co u nás budeš dělat?
-

analyzovat data

-

vyvíjet scoringové modely

-

řídit schvalovací proces

-

zodpovídat za vývoj rizikových ukazatelů

-

identifikovat rizika, navrhovat preventivních opatření

-

podílet se na vývoji nových produktů

Nejsi si jistý, co se pod jednotlivými odrážkami schovává? Nemusíš se bát, všechno tě postupně naučíme :o).

Jak si tě představujeme?
-

baví tě práce s daty, umíš mezi nimi hledat souvislosti

-

jsi dobrý v analytickém myšlení a logickém uvažování

-

chceš se učit nové věci

-

orientuješ se v Excelu (víš, že Makro je i funkce v Excelu nejen obchod v Brně :o)

-

jsi pečlivý a zaměřený na detail

-

rád komunikuješ s lidmi

-

domluvíš se anglicky – úroveň B1+

-

úspěšně jsi ukončil VŠ (výhodou zaměření na finance, ekonomii nebo matematiku)

Kontakt
Zuzana Jabůrková
601 374 011
zuzana.jaburkova@homecredit.cz.

