
 

Bank Pocztowy to jeden z najszybciej rozwijających się banków w Polsce. Oferujemy proste, 

bezpieczne usługi finansowe w szerokiej sieci, obejmującej placówki własne i pocztowe, a także 

poprzez kanały zdalne. Mamy już niemal 1,5 mln Klientów. 

Kluczowa jest dla nas atmosfera pracy, sprzyjająca rozwijaniu nowych inicjatyw i poszerzaniu 

wiedzy. Staramy się, aby wszystko co robimy pozwalało na osiągnięcie celów biznesowych, które 

są dla nas najważniejsze. Wierzymy, że dobry zespół zrealizuje nawet najbardziej wymagające 

projekty. Możesz się o tym przekonać, gdy dołączysz do naszej firmy!    

 

MŁODSZY SPECJALISTA W DEPARTAMENCIE ZARZADZANIA RYZYKIEM; 
KREDYTOWYM  

 

U NAS DA SIĘ! 
• samodzielnie realizować innowacyjne projekty, 

• współtworzyć polską bankowość, 

• budować rynkowe doświadczenie, 

• zachować równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym, 

• mieć stabilne warunki zatrudnienia, 

• wykorzystywać własną inicjatywę, 

• korzystać z bogatego pakietu benefitów (Pakiet Lux Med, Karta MultiSport, Program 
MultiBenefit, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Ubezpieczenia grupowe, Pracowniczy 
Program Emerytalny). 

 
BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNY ZA: 

•••• wykonywanie analiz ad-hoc i wydawanie rekomendacji biznesowych na podstawie ich wyników, 

•••• interpretacje, wizualizacje i raportowanie danych, 

•••• budowę i walidacje modeli wspierających ocenę kredytową klienta, modele oceny zdolności 
kredytowej, antyfraudowe i windykacyjne, 

•••• późniejszy monitoring modeli oraz cykliczną analizę ich jakości, 

•••• rozwijanie metodologii budowy modeli w Banku oraz narzędzi wspierających analizę ryzyka 
kredytowego, 

•••• tworzenie struktur danych do modelowania i analiz, 

•••• dbałość o zgodność procesów, zasad i struktur danych z Rekomendacjami KNF, 

•••• tworzenie raportów cyklicznych, których celem jest monitorowanie procesów. 
 
 

ZAINTERESOWANI JESTEŚMY OSOBĄ, KTÓRA: 
• posiada wykształcenie wyższe kierunkowe  lub jest studentem V roku studiów 

magisterskich: statystyka, ekonometria lub metody ilościowe 

• posiada wiedzę z zakresu budowy modeli statystycznych i scoringowych, 

• bardzo dobrze zna SAS4GL, SQL. Dodatkowa znajomość VBA będzie atutem, 

• ma doświadczenie w przetwarzaniu dużych zbiorów danych oraz w tworzeniu modeli 
scorignowych, 

• posiada zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania złożonych problemów, 
 
 

Dołącz do nas i wyślij swoje CV na adres: rekrutacja@pocztowy.pl  

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.pocztowy.pl/kariera 
 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. 


