Human Resource Directorate

INTERNSHIP IN CADRUL OTP BANK ROMANIA SA
Esti student in ultimul an de studii sau urmezi cursurile de master la FABBV?
Vrei sa inveti mai multe despre mediul financiar – bancar?
Esti sociabil, deschis, ai o atitudine pozitiva si vrei sa inveti cum sa comunici si sa relationezi cu
clientii?
Castiga experienta prin programul de Internship de la OTP Bank!
Avantajele generale ale programului:
- Participanții au posibilitatea de a invata despre fundamentele si responsabilitatile bancare,
financiare și sociale, precum si de a ințelege clar rolul de intermediar financiar și efectele
sale asupra economiei in general.
- Dezvoltarea calitatilor profesionale și personale, atat din punct de vedere individual cat si ca
membri ai unei echipei de profesionisti.
- Initierea si accesul la cultura corporatista a bancii, a principiilor etice precum si a modului in
care se reflecta acestea in activitatile zilnice, inclusiv in cele operaționale.
In acest program, vei putea sa:
 Obtii informatii privind produsele si segmentele activitatii bancare,
 Aprofundezi notiunile de analiza financiara precum si noile tendinte ale pietei,
 Intelegi divizarea liniilor de business si activitatile aferente,
 Intelegi cum se gestioneaza si masoara profitabilitatea bancii
 Inveti cum se calculeaza anumiti indicatori bancari,
 Vezi in functiune sisteme si platforme utilizate in banca.
Avem nevoie sa:
 cunosti MS Office, in special Excel,
 cunosti limba engleza,
 ai cunostinte in contabilitate financiara de baza.
Daca esti un candidat care:
 invata repede,
 are atentie la detalii,
 poate lucra independent, asumandu-si responsabilitatea,
nu rata detaliile programului: http://www.otpbank.ro/ro/despre-noi/cariere/internshipprogram/, si aplica la adresa jobs@otpbank.ro.
Succes!
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