Raiffeisenbank hledá novou posilu
do týmu Strategie a Inovací!
Hledáme schopnou/schopného a samostatnou/samostatného studentku/studenta
do Strategického a Inovačního týmu na pozici Trainee.
Strategie banky je komplexní disciplínou, a proto získáš high-level přehled o finančním trhu, fungování
celé banky a jejím strategickém plánování na dobu několika let dopředu. Co se týče inovací, budeš
se orientovat v novinkách a trendech v bankovnictví, jak se hledají nová řešení, produkty a služby pro
klienty banky. Náplň práce je velmi různorodá, a proto na této pozici uplatníš nejenom své analytické
a kreativní schopnosti, ale naučíš se i komunikačním dovednostem při prezentaci vlastních výstupů,
ale i samotné komunikaci tvé práce do banky.
Tvojí náplní práce bude:
-

Účast na vývoji nových produktů a služeb pro banku (např. i ve spolupráci se startupy)

-

Mapování trendů a inovací na českém i zahraničním trhu a následná pomoc s jejich
implementováním v bance
Ad-hoc analýzy (např. vyhodnocování pilotních projektů) a rešerše (např. porovnání mobilních
aplikací na domácím trhu)
Komunikace inovativních projektů napříč bankou i externě

-

Co od tebe očekáváme:
-

Minimálně 2.ročník bakalářského studia s ekonomickým zaměřením
Kombinace analytického a kreativního myšlení
Zájem o obor bankovnictví a schopnost se učit novým věcem
Znalost MS Office
Výborná čeština psanou i mluvenou formou, angličtina na úrovni B2

Co můžeš od práce v Raiffce očekávat:
-

Naučíš se pracovat s inovačními metodami při vývoji nových produktů v bance

-

Získáš přehled o fungování napříč bankou a naučíš se businessovému myšlení

-

Práce v mladém týmu z části tvořeném bývalými a současnými Trainees
Mentoring a možnost kariérního růstu
Budeš součástí Trainee programu (v rámci něhož se dozvíš, jak fungují i jiná oddělení v bance
nebo se můžeš účastnit množství vzdělávacích a rozvojových workshopů a přednášek)
Flexibilní spolupráce formou DPČ (Dohoda o provedení činnosti) s ohledem k tvému studiu a
možnost práce z domova

-

Krásný výhled z nejvyšší budovy v Praze

Nástup flexibilní. Svůj životopis zasílejte na email: patrik.binovsky@rb.cz

