Home Credit a.s. – Specialista řízení operačních rizik
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.
V současné chvíli hledáme nového kolegu do malého, specializovaného týmu Řízení operačních
rizik.
Máš zdravý selský rozum, analytické myšlení a smysl pro detail? Nebaví tě rutinní práce a rád přijímáš
nové výzvy?
Pak je tato pozice právě pro tebe. Budeš pomáhat při řízení operačních rizik, podílet se na přípravě či
změnách procesů, kde mohou rizika hrozit a komunikovat s kolegy ve firmě při řešení událostí
operačních rizik. Nově poznáš i oblast řízení kontinuity činnosti (zajištění bezproblémového chodu
společnosti), fyzické bezpečnosti a outsourcingu.
Co od tebe dále očekáváme?
·
·
·
·

komunikativnost, samostatnost a jistou míru asertivity
velmi dobrou znalost MS Office – zejména MS Excel
dobrou znalost anglického jazyka – úroveň B2
vysokoškolské vzdělání nejlépe ekonomického směru, klidně i těsně před dokončením

Proč se ti u nás bude líbit?
·
·
·
·

získáš zajímavou a pestrou práci, kde ti umožníme profesní a osobní rozvoj
víme, že #hcnenijenprace
budeš pracovat v pohodovém pracovním prostředí v Titaniu na Nových sadech, na dohled od
hlavního nádraží v Brně
užij si i část prázdnin, přidat se k nám můžeš až od 1. srpna 2018

Pokud chceš vidět, jak to chodí u nás ve firmě, podívej se na naše facebookové stránky
@MYHomeCredit.
Svůj životopis pošli prosím na email kariera@homecredit.cz.
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