Дъ госрочен ста ант Дире ция „Е ропейс и прое ти и финансо и институции“
Стажантската програма на ОББ е един от начините рано да идентифицираме талантливите бъдещи професионалисти и да
подпомогнем тяхното кариерно развитие. Тя е насочена към студенти, желаещи да приложат наученото на практика и с
висока мотивация за професионална реализация в банковата сфера. Ако искаш да опознаеш работата във финансова
институция като нашата отвътре и да придобиеш знания и опит в международна компания, то възможността да преминеш
стаж при нас е точно за теб! В Дирекция "Европейски проекти и финансови институции" търсим амбициозни студенти, които
имат интерес в сферата на европейските проекти и програми, както и желание за придобиване на практически опит с набор
от Финансови инструменти.
В СЛУЧАЙ ЧЕ ИСКАШ ДА ПОЕМЕШ СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:
• Подпомагане директното участие на банката в европроекти и консултира възможностите по различни европрограми
•Съдействие на екипа при работата му с следните Финансови институции: Европейска инвестиционна банка, Европейски
инвестиционен фонд, Европейска банка за възстановяване и развитие, Банка за развитие на съвета на Европа, Национален
гаранционен фонд, Българска банка за развитие
• Осъществяване вътрешното сътрудничеството и ефективната комуникация с различни звена в банката
• Подпомагане процеса на одобрение и администриране на кредити с финансови инструменти (Jeremie, Cosme и др.)
• Изготвяне на анализи, свързани с европейските проекти и финансовите институции
• Участие в процеса на договаряне на нови и администрирането на текущи финансови инструменти (кредитни и
гаранционни)
• Участие като представител на банката във външни инициативи/работни групи
И СИ:
• Обучаващ се в бакалавърска степен в сферата на Икономика/ Финанси/ Европейски проекти/ Международни отношения/
МИО/Статистика и др. (Позицията е подходяща и за наскоро завършили специалисти)
• Владеещ английски език на добро ниво
• С добра компютърна грамотност (MS Office)
• Умеещ да спазва срокове и да работи в екип
• Проактивен и ориентиран към крайния резултат
ПРИ НАС ЩЕ ОТКРИЕШ:
• Предизвикателни, изключително интересни и практически ориентирани задачи
• Страхотен екип от доказани професионалисти
• Възможност за платен стаж на изключително гъвкав график, при изготвянето на който се съобразяваме с индивидуалната
нужда и възможност на всеки стажант
• Възможност за дългосрочно развитие в рамките на организацията
В случай, че искаш да станеш част от страхотния ни екип, моля, изпрати ни своя актуална автобиография и мотивационно
писмо на адрес internship@ubb.bg Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.
Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

