Specjalista/Ekspert ds. Walidacji Modeli – Warszawa/Gdańsk
Bank BPH to wyjątkowe miejsce. Wierzymy, że ludzie są najważniejsi w organizacji. Dzięki nim rozwijamy się i osiągamy
sukcesy. Szczególnie staramy się zapewnić pracownikom nieustanny rozwój ich kompetencji. Dbamy o przyjazne i
partnerskie stosunki w pracy oraz doceniamy wiedzę i doświadczenie.
Bank BPH jest obecny na polskim rynku od ponad 20 lat, stanowi część grupy kapitałowej GE, jednej z największych i
najbardziej szanowanych korporacji na świecie
Aktualnie strategia i model działania Banku BPH skoncentrowane są na obsłudze portfela kredytów hipotecznych, przy
jednoczesnym zapewnieniu finansowania działalności przez właściciela tj. grupę General Electric Company. Naszą misją
jest obsługa klientów w duchu zaufania i zgodnie z zasadami „fair play” - Bank jest instytucją bezpieczną i przyjazną dla
klientów.

Zakres zadań:
• Przeprowadzanie regularnej walidacji modeli funkcjonujących w Banku,
• Przeprowadzanie prewalidacji nowych modeli planowanych do wdrożenia w Banku,
• Przeprowadzanie regularnej weryfikacji raportów walidacyjnych modeli funkcjonujących w Banku,
• Opracowanie / rozwój metod wykorzystywanych w analizach walidacyjnych
• Przygotowanie / aktualizacja regulacji z zakresu walidacji modeli
• Przeprowadzanie dodatkowych analiz statystycznych związanych z funkcjonującymi w Banku modelami
• Wspieranie procesu zarządzania ryzykiem modeli
• Tworzenie raportów i zestawień z przeprowadzonej pracy
Wymagania:
• Doświadczenie w zakresie budowy / monitoringu / walidacji modeli, ewentualnie innych analiz zwią zanych z modelami
• Wysokie umiejętności analityczne
• Wiedza statystyczna
• Znajomość narzędzi SAS lub/i Matlab lub/i SQL w stopniu bardzo dobry m
• Znajomość języka angielskiego w stopniu przynajmniej dobry m
• Znajomość bankowych baz danych (DWH Oracle, DIVA) mile widziana

Oferujemy:
• pracę w stabilnej firmie wielokrotnie wyróżnianej znakiem HR Najwyższej Jakości
• możliwość udziału w licznych szkoleniach i działaniach rozwojowych, jak również inicjatywach promujących zdrowy
tryb życia oraz wolontariacie
• atrakcyjny pakiet benefitów, obejmujący ubezpieczenie na życie, prywatną opiekę medyczną, świadczenia świąteczne,
karty MultiSport/MultiBilet
• pracę w otwartej kulturze, opartej na współpracy, wzajemnym szacunku oraz zaufaniu
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: joanna.woroniecka@alexmann.com

