
 

 

Jeśli jesteś studentem IV- V roku lub absolwentem wyższej uczelni i dysponujesz wolnym czasem, który chciałbyś 
wykorzystać na rozwój zawodowy i zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych, to ta oferta skierowana jest do 
Ciebie! 
 
 

Stażysta ds. Oceny Klienta 
 

Jesteś dla nas idealnym kandydatem, jeśli: 
 

 interesujesz się tematyką ratingu i chciałbyś dowiedzieć się jak przebiega proces oceny Klienta 

 przyjmujesz odpowiedzialność za swoje decyzje i działania, 

 chcesz nieustannie się rozwijać i zdobywać nową wiedzę, 

 potrafisz współpracować oraz chętnie dzielisz się wiedzą i doświadczeniem, 

 jesteś ambitny i stawiasz sobie wysoko poprzeczkę. 

 

Mamy zadania dla Ciebie: 
 

 zapoznanie się ze specyfiką pracy w Departamencie Oceny Ryzyka Kredytowego 

 wsparcie przy wyznaczaniu ratingu Klienta – wprowadzanie danych finansowych i informacji jakościowych 

oraz ich weryfikacja 

 weryfikacja kompletności dokumentów wymaganych w procesie akceptacji kredytowej i przygotowanie 

transakcji do analizy od strony formalnej 

 zapoznanie się ze standardami sporządzania sprawozdań skonsolidowanych 

 weryfikacja kompletności i poprawności dokumentów do analizy finansowej 

 wyznaczanie ratingu wg metodologii stosowanej przez grupę Credit Agricole 

 monitoring Klienta – analiza sytuacji finansowej Klienta, aktualizacja ratingu 

 zapoznanie się z procedurami przyznawania finansowania 

 

Oferujemy: 
 

 III miesięczny płatny staż (02.07. 2018 -29.09.2018)- elastyczne godziny stażu 

 dużą samodzielność w działaniu 

 szansę na określenie swoich preferencji co do dalszego rozwoju 

 przyjazną atmosferę oraz wsparcie ze strony opiekuna stażu i doświadczonych specjalistów 

 kompletnie wyposażone stanowisko pracy 

 pakiet dobrych rad i praktycznych wskazówek zawodowych 

 możliwość rozwoju zawodowego oraz zdobycia praktycznego doświadczenia w prężnie rozwijającej się firmie 

 realną możliwość nawiązania stałej współpracy dla najlepszych uczestników 

 

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o przesłanie CV za pomocą aplikacji on-line. 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty 
 
Do GRUPY EFL należą: 
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