Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
poszukuje kandydatów na stanowisko od specjalisty do głównego specjalisty
w Departamencie Bankowości Spółdzielczej
(Warszawa/pełny etat)
Główne obowiązki:
- analiza i ocena zgodności działalności nadzorowanych banków z przepisami prawa oraz
postanowieniami statutów i decyzji KNF,
- ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej poszczególnych banków w oparciu o dostępne materiały
analityczne,
- przeprowadzanie Badania i Oceny Nadzorczej banków na podstawie posiadanej dokumentacji,
- analiza oraz ocena systemów zarządzania ryzykiem,
- prowadzenie postępowań administracyjnych, przygotowywanie wniosków dla KNF oraz projektów
decyzji KNF,
- dokonywanie analiz planów naprawy oraz planów ochrony kapitału, ocena przebiegu ich realizacji
oraz przygotowywanie opinii i wniosków dla KNF,
- współpraca z Departamentem Inspekcji Bankowych w zakresie badań inspekcyjnych w bankach,
w tym opiniowanie projektów zaleceń pokontrolnych,
- przygotowywanie, w ramach współpracy z innymi departamentami UKNF, opinii, analiz
i opracowań, w tym opiniowanie projektów aktów normatywnych.
Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe w dziedzinie ekonomii, finansów lub pokrewne,
- co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z controllingiem,
audytem, kontrolą wewnętrzną lub w komórkach analitycznych w komercyjnych lub spółdzielczych
instytucjach kredytowych,
- bardzo dobra znajomość przepisów regulujących działalność banków,
- bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z analizą sytuacji finansowej oraz zarządzaniem
ryzykami występującymi w działalności banków,
- dobra znajomość pakietu MS Office,
- komunikatywna znajomość języka angielskiego.
Wymagania pożądane:
- umiejętność właściwego interpretowania i analizowania danych pochodzących z dokumentów,
opracowań i raportów,
- umiejętność racjonalnej oceny analizowanych zjawisk i formułowania na tej podstawie propozycji
działań,
- umiejętność w zakresie komunikacji pisemnej – formułowanie pism w sposób gwarantujący
zrozumienie, przedstawianie zagadnień w sposób precyzyjny, dobieranie odpowiedniego stylu
i języka do treści pism,
- znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych.
Oferujemy:
- możliwość rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w szkoleniach,
- ciekawą pracę w zespole specjalistów w instytucji nadzorującej rynek finansowy w Polsce,
- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji oraz wskazanie poziomu oczekiwań finansowych
w kwocie miesięcznej brutto.
Aplikacje zawierające cv w języku polskim proszę przesyłać w formie elektronicznej na adres:
rekrutacja@knf.gov.pl z dopiskiem w tytule maila ##DBS/01/2019##

Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Stanowisko zostanie ustalone w zależności od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wyłonionego
kandydata.
Aplikacje nie zawierające klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
rekrutacji nie będą rozpatrywane.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym
prowadzonym przez UKNF - link:
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Klauzula_informacyjna_dla_kandydatow_UKN
F_61992.pdf

