Konzultant a produktový analytik pre oblasť investičného bankovníctva
Miesto práce:

Na križovatkách 29, Bratislava

Druh pracovného pomeru:

plný úväzok, živnosť, brigáda

Termín nástupu:

dohodou, ASAP

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Podpora klientov, ktorí využívajú informačný systém na správu finančných aktív.
Analýza požiadaviek, spisovanie funkčnej špecifikácie a návrh riešenia.
Vedenie produktovej agendy a produktovej dokumentácie.
Kontrola a reportovanie stavu implementácie požiadaviek.
Testovanie a príprava softvéru pred implementáciou a dodanie klientovi.
Požiadavky na zamestnanca
Ukončené vzdelanie v obore finančná matematika, ekonomika, informatika.
Znalosť fungovania finančných trhov.
Výnimočne je vhodný aj kandidát - perspektívny študent univerzity vo vyššom ročníku so záujmom pre
hľadanú oblasť.
Dôslednosť, serióznosť, bezúhonnosť.
Jazykové znalosti
Anglický jazyk - stredne pokročilý (B2)
Ostatné znalosti, zručnosti
Microsoft Excel, Word - pokročilý
Tvorba prezentácií
Vítané sú znalosti: SQL, xml, základy Javy, JIRA, Enterprise Architect
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Osobnostné predpoklady a zručnosti
Znalosť finančnej matematiky, vedomosti o finančných inštrumentoch (akcie, dlhopisy, FX, deriváty
vítané ) a investovania.
Proklientsky orientovaný prístup a slušné vystupovanie
Výhody, benefity
Profesionálny rozvoj, budovanie vedomostí v atraktívnom segmente investičného bankovníctva a
finančných trhov.
Stabilita práce v zabehnutej softvérovej spoločnosti – sme viac ako 20 rokov na trhu.
Motivujúce finančné ohodnotenie s prihliadnutím na individuálne pracovné výsledky.
Možnosť čiastočnej práce z domu – 1, 2 dni v týždni.
Neformálne pracovné prostredie s príjemnou pracovnou klímou.
2 dni voľna za polrok na doliečenie, Multisport karta, príspevok na stravu a ďalšie benefity.
Informácie o výberovom konaní
Výber kandidáta bude prebiehať formou pohovoru v mesiacoch september – november 2021.
Nástup možný ihneď alebo podľa dohody.
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania je 30.11.2021

Kontaktná osoba:
Gabriel Gulyáš
Tel.: +421 944 151 303
E-mail: office@finamis.com
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