STAŇ SE TRAINEEM V UNICREDIT BANK
Jsi v posledním ročníku studia nebo jsi právě absolvoval a přemýšlíš, kde nastartovat svou kariéru? Chceš dělat
práci, na které záleží? Využij této jedinečné příležitosti a začni pracovat již nyní jako trainee na pražské centrále
v UniCredit Bank, která je součástí silné mezinárodní bankovní skupiny ve střední a východní Evropě.

Proč by jsi měl absolvovat náš trainee program?


Záleží nám na tobě a tvojí budoucnosti. Proto budeš mít během Trainee programu dostatek času na zaučení se a



poznání všeho, co k práci potřebuješ.
U nás můžeš skloubit práci a studium a docházet k nám na 20-40 hodin týdně (dle tvých možností) nebo pokud už



jsi školu úspěšně absolvoval, můžeš rovnou nastoupit na plný úvazek.
Po dobu 10 měsíců se ti budou věnovat zkušení kolegové a manažeři, budeme společně pracovat na tvém
rozvoji, budeš mít možnost poznat různá oddělení v bance a navíc tě čeká zajímavá akce, kde poznáš ostatní
trainees.




Po skončení programu automaticky přecházíš na cílovou pozici.
Budeš mít benefity jako naši zaměstnanci (například 25 dní dovolené + volno v den tvých narozenin, 6 dní sick



days, stravenky ve výši 100 Kč, kafeteria systém, zvýhodněné bankovní produkty).
Sídlíme ve skvělé lokalitě v Praze. Pro naše zaměstnance pořádáme každý týden běžecké tréninky, lekce jógy a
fitness a wellness centrum Balance club sídlí pár metrů od nás. Navíc přímo v budově nalezneš obchod
s potravinami, drogérii DM, vinotéku, výbornou kavárnu a bar.



A za toto všechno dostaneš zajímavou mzdu a smlouvu na dobu neurčitou 

Jak u nás trainee program probíhá?


Během deseti měsíců tě čekají zajímavé a praktické tréninky, postupně si budeš osvojovat získané dovednosti v
praxi a budeš mít možnost strávit několik dní na jiných odděleních.



Po deseti měsících nastoupíš na cílovou pozici.

Do jakých oblastí hledáme traineeho?






interní audit
datová analýza
oblast ICT bezpečnosti
právní oblast
oblast finanční analýzy







HR
investování
monitoring úvěrů
retailový underwriting
řízení aktiv a pasiv

Hledáme právě tebe?








Právě jsi absolvoval VŠ nebo po létě nastupuješ do posledního ročníku VŠ a po ukončení studia budeš moci
pracovat na plný úvazek
Dokážeš zaujmout, rychle se orientovat a učit se novým věcem
Nebojíš se přicházet s novými nápady a zapojovat se do různých projektů
Máš analytické schopnosti a velmi dobrou znalost MS Excel
Máš pokročilou znalost anglického jazyka
Máš dobré komunikační a prezentační dovednosti
Jsi ochotný a baví tě neustále na sobě pracovat
Pošli své CV ještě dnes – seznam konkrétních pozic nalezneš: ZDE

