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Analitik (m/ž) v enoti Prodajna strategija in analize
V UniCredit Bank verjamemo, da čisto vsi prispevamo k skupnemu uspehu. Z odločnostjo, ustvarjalnostjo in inovativnostjo
spreminjamo obstoječe načine dela in iščemo preproste rešitve za kompleksne izzive. Za doseganje trajnostnih rezultatov počnemo
tisto, kar je pomembno za naše stranke, skupnosti in sodelavce.
V enoti Prodajna strategija in analize iščemo analitika z izkušnjami s področja analiziranja, priprave podatkovnih baz in poročil ter
podatkov. Ključne naloge novih sodelavcev bodo analiziranje uspešnosti prodajnih rezultatov, sodelovanje pri pripravi strategije
banke in poslovnih načrtov, izdelava analiz trga in oblikovanje predlogov za prodajne priložnosti ter sodelovanje v strateških projektih
banke pri izboljšavah procesov in produktov.
V dinamičnem delovnem okolju si prizadevamo za ohranjanje ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem, s številnimi
priložnostmi za izobraževanje pa postavljamo temelje za strokovno in osebnostno rast naših zaposlenih. Ponujamo vam:
 delo v super ekipi,
 mednarodno sodelovanje s sodelavci v UniCredit Skupini,
 delovno okolje, ki vzpodbuja sodelovanje, proaktivnost in podpira znanje,
 možnost dela od doma z namenom lažjega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja.
K prijavi na razpisano karierno priložnost vabimo kandidate, ki:
 ste končali magisterij (2. bolonjska stopnja ali nekdanja univerzitetna raven) iz ekonomije, informatike, matematike ali druge
ustrezne smeri,
 imate odlično znanje Excela ter obvladovanje ostalih programskih orodij MS Office v okolju Windows,
 vam poizvedovanje po podatkovnih strukturah vam ni tuje,
 imate razvite sposobnosti analitičnega in logičnega razmišljanja,
 ste sistematični, zanesljivi in natančni,
 ste samoiniciativni ter sposobni za samostojno delo, hkrati pa znate delovati v timu,
 imate odlično znanje poslovne angleščine in visok nivo informacijske pismenosti.
Izkušnje s področja analiziranja, kontrolinga ali računovodstva predstavljajo prednost.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev.
Prijave z življenjepisom, spremnim pismom in dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo izključno prek spletnega obrazca do 02.
novembra 2021.
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