Csatlakozzon az Országos Betétbiztosítási Alap kiváló
szakembergárdájához, a Pénzügyi, gazdálkodási és elemzési
igazgatóságra

ELEMZŐ/VEZETŐ ELEMZŐ
pozícióba!
Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) budapesti székhelyű, de országos hatáskörű, a betétbiztosítás
révén a betéteseket védő szervezet, mely több mint 25 éve végzi a betétesek kártalanítását és része a
pénzügyi stabilitási védőhálónak. Az OBA munkaszervezet gondoskodik a Szanálási Alap (SZA)
működtetéséről is.
Az OBA-ról részletes információkat talál honlapunkon és a közösségi média csatornáinkon (Facebook,
LinkedIn, YouTube, Twitter).

LEENDŐ MUNKATÁRSUNK FELADATAI
▪
▪
▪
▪
▪
▪

pénzügyi folyamatokra, vagyonkezelésre vonatkozó elemzések készítése,
befektetési stratégia előkészítése, egyedi befektetési szcenáriók tervezése,
díjszámítási modellezés, tagdíjvagyonra vonatkozó gazdálkodási javaslatok előkészítése,
tagdíjszámítás rendszerének működtetése,
részvétel az alapok követeléskezelési stratégiájának kialakításában, a követelések érvényesítési
folyamatában,
elemzői kompetenciákat igénylő feladatokban közreműködés gazdálkodási, számviteli és
beszámolási feladatok ellátásában,
közreműködés az alapok vonatkozásában a stressz tesztek előkészítésében és végrehajtásában.

A SIKERES PÁLYÁZÓVAL SZEMBENI ELVÁRÁSOK
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

felsőfokú közgazdasági végzettség,
legalább 3-5 év releváns (pl. pénzügyi szektorban szerzett) szakmai tapasztalat,
legalább középfokú angol nyelvtudás (szóban-írásban kommunikációképes szint),
MS Office erős felhasználói szintű ismerete (Excel, PowerPoint, Word, Outlook),
büntetlen előélet,
proaktív hozzáállás,
fejlett informatikai és technológiai megoldások iránti nyitottság,
precizitás, pontosság, önállóság, problémamegoldás, kiváló munkaszervezés,
bizalmas információkezelés,
rugalmasság, terhelhetőség,
csapatmunkában történő együttműködés.

A MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉHEZ ELŐNYT JELENT
▪
▪
▪
▪

adatbáziskezelés (pl. SQL) ismeret és gyakorlat,
adatbányászati és adatvizualizációs megoldások ismerete,
számviteli controlling tapasztalat,
menedzsment információs rendszerek kialakításában és működtetésében szerzett tapasztalat.

AMIT KÍNÁLUNK
▪
▪
▪
▪
▪
▪

teljes munkaidős foglalkoztatás, határozatlan idejű munkaviszony,
azonnali munkába állás,
versenyképes juttatási csomag,
folyamatos szakmai képzési, fejlődési lehetőség,
egyedülálló, stabil hátterű szervezet,
kellemes, modern munkakörnyezet.

MUNKAVÉGZÉS HELYE
1092 Budapest, Köztelek u. 6. (City Gate irodaház)

JELENTKEZÉS MÓDJA
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük küldje el pályázati anyagát fizetési
igénye megjelölésével a karrier@oba.hu e-mail címre.
A pályázati anyag a következő dokumentumokból áll: szakmai önéletrajz, motivációs levél. (A
pályázati anyagnak NEM része a végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata, illetve a
büntetlen előéletet bizonyító okirat. Kérjük, ezeket NE küldje el részünkre.)
Kérjük, hogy a jelentkezése során az e-mail üzenet tárgyában jelezze, hogy „Pénzügyi,
gazdálkodási és elemzési Igazgatóság – ELEMZŐ/VEZETŐ ELEMZŐ” pozícióra jelentkezik,
illetve a pályázati dokumentációban az eredményesebb kapcsolattartás érdekében tüntesse fel
elérhetőségeit (e-mail cím, mobiltelefonszám).
Pályázatának elküldésével hozzájárul az abban foglalt adatainak kezeléséhez. Pályázatát
bizalmasan, valamint a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeljük. Az OBA
adatkezelési tájékoztatója elérhető honlapunkon:
https://www.oba.hu/images/stories/downloads/oba_adatkezelesi_tajekoztato.pdf
A beérkező pályázatok elbírálása egy vagy több kiválasztási forduló után történhet, a pályázót
személyes interjúra, szükség esetén versenyeztetésre hívhatjuk be.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ
2020. május 31.

2

