GYAKORNOKI LEHETŐSÉG
Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) pályázatot hirdet gyakornoki munkakör betöltésére.
Jelentkezést felsőoktatási intézményben – elsősorban közgazdasági, pénzügyi- és számviteli, jogi,
informatikai és közszolgálati területen – hallgatói jogviszonnyal rendelkezők részéről várjuk. A
gyakornokok 6-12 hónapos határozott időtartamú, a felsőoktatási kötelezettségekhez igazodó
rugalmas munkaidő beosztású, rész- vagy teljes munkaidős gyakornoki jogviszonyuk során a
tanulmányaiknak vagy képzettségüknek megfelelő szakterületek munkájába kapcsolódhatnak be
legkorábban 2019. július 1-jei kezdéssel.
Az OBA budapesti székhelyű, de országos hatáskörű, a betétbiztosítás révén a betéteseket védő
szervezet, mely 25 éve végzi a betétesek kártalanítását és része a pénzügyi stabilitási védőhálónak. Az
OBA munkaszervezet gondoskodik a Befektető-védelmi Alap, a Kárrendezési Alap és a Szanálási Alap
működtetéséről is.
Az OBA-ról részletes információkat talál honlapunkon és a közösségi média csatornáinkon (Facebook,
LinkedIn, YouTube, Twitter).

MIT KÍNÁLUNK?









lehetőség értékes szakmai tapasztalatszerzésre, fejlődésre,
segítségnyújtás évfolyamdolgozat/szakdolgozat írásában,
szakmai mentorálás,
belső oktatásokon való részvételi lehetőség,
rugalmas időbeosztás,
vidám csapat,
betekintés a pénzügyi stabilitás világába,
kötelező szakmai gyakorlat letöltésének a lehetősége.

MIT VÁRUNK?










szakmai érdeklődés,
folyamatban lévő főiskolai/egyetemi tanulmányok, legalább 4 lezárt félévvel,
az OBA munkafolyamatainak támogatása,
részvétel kutatómunkában, szakmai anyagok feldolgozásában,
képesség a szoros határidők melletti önálló és csapatban történő precíz munkavégzésre,
legalább középfokú angol nyelvű kommunikációs készség szóban és írásban egyaránt,
jó kommunikációs készség, önállóság, szorgalom és precizitás,
MS Office alkalmazások (Word, Excel, PowerPoint) felhasználói szintű, magabiztos használata.

MUNKAVÉGZÉS HELYE


1027 Budapest, Csalogány utca 9-11.

JELENTKEZÉS MÓDJA
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük küldje el pályázati anyagát a karrier@oba.hu e-mail címre.
A pályázati anyag a következő dokumentumokból áll: magyar és angol nyelvű szakmai önéletrajz.
Kérjük, hogy a jelentkezése során az e-mail üzenet tárgyában jelezze, hogy „GYAKORNOK” pozícióra
jelentkezik, illetve a pályázati dokumentációban az eredményesebb kapcsolattartás érdekében tüntesse
fel elérhetőségeit (e-mail cím, mobiltelefonszám).
A pályázónak hozzájáruló nyilatkozatot kell adnia az adatainak kezeléséről a pályázat elbírálásában
résztvevők számára. Pályázatát bizalmasan, valamint a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak
megfelelően kezeljük. Az OBA adatkezelési tájékoztatója elérhető honlapunkon:
https://www.oba.hu/images/stories/downloads/oba_adatvedelmi_tajekoztato.pdf
A beérkező pályázatok elbírálása egy vagy több kiválasztási forduló után történhet, a pályázót személyes
interjúra, szükség esetén versenyeztetésre hívhatjuk be.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ


2019. május 31. (péntek)

