Internship – produktové oddělení pro
Spotřebitelské úvěry
Ahoj,
jmenuji se Martin a v mBank zastávám pozici vedoucího oddělení Business lines, zodpovědného za
úvěrové produkty mBank v České republice a na Slovensku. Společně s týmem se staráme o to, aby
byly naše úvěrové produkty prodávány za správnou cenu, správnými procesy, za správných
podmínek a ve správném množství. Zároveň se staráme o výnosy a poplatkovou politiku, plánování
prodávaných objemů, plánování hlavních aktivit spojených s konkrétními úvěrovými produkty,
včetně prací na přípravách reklamních kampaních a mnoho dalšího. Do svého týmu hledám
pozitivně naladěného člověka, který bude aktivně spolupracovat s produktovým managerem pro
spotřebitelské úvěry. Tato pozice je nastavená na prvních 6 měsíců jako zkrácený úvazek a tak je
vhodná pro studenty posledního ročníku vysoké školy, nebo čerstvé absolventy, ale i pro zkušenější
kandidáty, kteří by se chtěli prosadit a získat zajímavé místo v mladé a dynamické bance. V případě,
že budeme vzájemně spokojeni, je následně možné spolupráci prodloužit a přejít na plný úvazek
v rámci produktového oddělení.

Jaká práce Tě u nás čeká?






Spolupráce s produktovým manažerem pro spotřebitelské úvěry
Sledování konkurence, trhu a spolupráce na tvorbě novinek
Analýzy a vyhodnocování nejrůznějších našich aktivit a reportů
Návrhy na zjednodušování a zlepšování procesu a produktu samotného
Příprava a kontrola produktových kampaní v úzké spolupráci s marketingovým oddělením

Co očekáváme my od Tebe?





VŠ/SŠ vzdělání (zejména ekonomického směru)
Schopnost aktivně komunikovat v angličtině
Praxe na pozici spojené s úvěry výhodou, nicméně ne podmínkou
Aktivní přístup k práci, pečlivost, flexibilita, pozitivní přístup, týmová spolupráce

Co Ti můžeme nabídnout?






Uplatnění kreativity, různorodost prostředí, úkolů
Příležitost spolupráce a sdílení zkušeností s experty v dané oblasti (i zahraničními)
Příležitost k růstu a rozvoji – dáváme šikovným lidem šanci s námi vyrůst
Kamarádský tým a přátelskou neformální firemní kulturu, navíc si v mBank tykáme a
nemusíš se bát za kýmkoliv přijít pro radu
Možnost získání plného úvazku v mladé, dynamické společnosti v rámci produktového
oddělení

V případě zájmu o tuto pracovní příležitost, pošlete svůj motivační dopis a životopis na
emailovou adresu: linda.fafkova@mbank.cz Těšíme se na Vás!

