Programul de
Internship
OTP Bank
România

Ești student sau urmezi cursurile unui alt tip de instituții de învățămant superior?
Vrei să înveți mai multe despre mediul financiar – bancar?
Ești sociabil, deschis, ai o atitudine pozitivă și vrei să înveți cum să comunici și să
relaționezi cu clienții?

Câstigă experiență prin programul de Internship de la OTP Bank!
Cum arată candidatul ideal?

• Student care dorește să învețe si care rezonează cu cerințele unui mediu bancar;
• În calitate de furnizor de servicii financiare, acordăm o importanță deosebită
orientării spre client și datorită acestui aspect vital, cautăm studenți cu abilitatea
de a comunica și empatiza cu clienții noștri;
• Persoană independentă care, în același timp, este capabilă de autocritică și
receptivă la feedback constructiv;
• Dispus să își asume responsabilitatea și să ia decizii bazate pe cunoștințe
teoretice solide, logică, rațiune și bun simț;
• Practicant care apreciază și dorește să beneficieze de învățătură și al cărui nivel
rațional merge dincolo de cerințele minime obligatorii; este curios, dorește și știe
să-și împărtașească cunoștințele și să învețe de la alții;
• Persoane cu înalte standarde profesionale, integri, onești, studenți care sunt
motivați și entuziaști în a contribui la atingerea obiectivele OTP Bank.

Ce presupune Programul de Internship OTP Bank?

• Vei trece prin principiile de bază ale activitătii bancare, financiare și ale economieigeneral/particular;
• Vei învăța concepte cheie despre dezvoltarea economică și management bancar;
• Vei parcurge o introducere în serviciile bancare și vei afla mai multe informații
despre conceptul de customer care;
• Vei învăța analiză financiară și contabilitate.

Ce vei obține?

• Îți vei dezvolta calitățile profesionale și personale atât din punct de vedere individual,
cât și ca membru al unei echipei de profesioniști;
• Vei fi inițiat si vei avea acces la cultura corporatistă a băncii, la principiile etice precum
și la modul în care se reflectă acestea în activitățile zilnice, inclusiv în cele operaționale;
• Consiliere în carieră; studenților performanți li se vor acorda servicii de consiliere în
carieră de către un consultant specializat în Resurse Umane, ajutându-te să:
• Îți identifici nevoile legate de carieră
• Identifici potențialul legat de carieră
• Identifici obiectivele de carieră
• Iei decizii legate de carieră (alegerea unei cariere, schimbarea carierei)
• Să te pregatești pentru un interviu de angajare

Cum se desfașoară?

Pe parcursul stagiului de practică vei avea acces la training on the job și
la sesiuni dinamice și interactive de discuții deschise pe teme specifice
domeniului bancar, toate acestea având ca scop atingerea obiectivelor
stabilite la demararea acestui program.

Cât durează?

Durata: minimum 3 săptămâni, maximum 3 luni
Locație: București, sediul central și în unitățile teritoriale OTP Bank.

Cum poți participa în Programul de Internship OTP Bank?

Daca ar fi să formalizăm cele de mai sus în criterii de eligibilitate, acestea pot fi
descrise astfel:
• Trebuie să fii student în anul pre/terminal de studii;
• Să ai media generală (Cumulative Grade Point Average (GPA) de minimum 7,5/10
sau 2,5/4 (o adeverință în acest sens este obligatorie la momentul interviului);
• Alături de:
• Integritate - o competență de bază obligatorie în acest domeniu;
• Atitudine pozitivă, entuziasm și motivație;
• Perseverență în atingerea obiectivelor;
• Abilități excelente de comunicare;
• Abilități de lucru cu calculatorul (Windows; MS-Office);
• Cunoașterea limbii engleze/ maghiare este un plus;
• Abilități de planificare și organizare;
• Gândire analitică;
• Abilități de rezolvare de probleme;
• Flexibilitate.

Cum se desfășoară procesul de selecție?

Dacă ești interest de programul de Internship OTP Bank și dorești să aplici, te
rugăm să trimiți un CV și o scrisoare de intenție la adresa jobs@otpbank.ro cu
subiectul Internship.

Ce urmează?

Pentru participanții care finalizează cu succes programul, există oportunități
de angajare, bineînțeles în funcție de evaluarea finală și nevoile specifice ale
băncii. Cu toate acestea, nu există obligații legale, fie pentru bancă sau candidat
de a intra într-o astfel de relație din acest punct de vedere.

