A Magyar Nemzeti Bank a Strukturált finanszírozás stratégiai igazgatóság
Strukturált finanszírozás fejlesztési főosztályán pályázatot hirdet
JUNIOR ELEMZŐ / ELEMZŐ munkakör betöltésére,
KOCKÁZAT- ÉS PROJEKT SZAKÉRTŐI feladatok ellátására
Főbb feladatok
•
•
•
•
•
•
•

Aktív közreműködés a hazai tőkepiaci kérdéseket érintő projektekben.
Az MNB Növekedési Kötvényprogramjának működtetéséhez kapcsolódóan döntés-előkészítő anyagok készítése.
A vállalati kötvények kockázatkezelési politikájának végrehajtása, egyedi vállalati elemzések készítése.
Kapcsolattartás és tárgyalás a piaci szereplőkkel, hitelintézetekkel, kibocsátókkal, legnagyobb hazai
vállalatokkal.
Felsővezetők számára tájékoztatók, prezentációk és riportok készítése.
Közreműködés az egyéb elemzési, kutatási projektekben.
A kötvényprogramhoz kapcsolódó folyamatok kockázati szempontú áttekintése, fejlesztése a társterületekkel való együttműködésben.

Munkakör betöltésének feltételei
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Közgazdasági vagy pénzügyi egyetemi végzettség (pályakezdők jelentkezését is várjuk).
Jó analitikus és lényeglátó képesség, strukturált gondolkodás.
Önálló munkavégzési és problémamegoldó képesség.
Kiemelkedő tárgyaló- és érdekérvényesítő képesség.
Magabiztos kommunikációs és íráskészség.
Magas szintű angolnyelv-ismeret.
Proaktív szemlélet és jó együttműködési készség.
Precizitás és megbízhatóság.
Érdeklődés és motiváció a szakmai fejlődésre.
3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány bemutatása.

Munkakör betöltése során előnyt jelent
•

•

Releváns szakmai tapasztalat, ami lehet:
- tőkepiaci vagy kereskedelmi banki területen szerzett tapasztalat;
- könyvvizsgálói-tanácsadói területen szerzett tapasztalat.
Publikációk, tanulmányok, gazdasági cikkek írásában szerzett tapasztalat.

Amit ajánlunk
•
•
•
•
•
•
•

Felelősségteljes, változatos, szakmai kihívást jelentő munkakör.
A magyarországi vállalati kötvénypiac megismerése, fejlesztésében való részvétel.
Pozitív, dinamikus és fiatalos légkör.
Szakmai fejlődési, nemzetközi képzési lehetőségek.
Rugalmas munkavégzési lehetőség.
Versenyképes bérezés.
Rendszeres publikálási lehetőség.

Ami a pályázathoz szükséges:
•

•

fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél. (Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázati anyagnak
NEM része a végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata, büntetlen előéletet bizonyító okirat. Kérjük ezeket NE küldje el részünkre.)
Pályázati anyagát benyújthatja legkésőbb 2022.10.16. napjáig az MNB internet oldalán
(https://toborzas.mnb.hu/allasok) történő regisztrációs folyamat segítségével.

PÁLYÁZATÁT BIZALMASAN, VALAMINT A MINDENKOR HATÁLYOS ADATVÉDELMI JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELELŐEN KEZELJÜK.
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