ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Πρόγραμμα Internship “i-work@nbg” 2021

Τίτλος Θέσης Πρακτικής Άσκησης:
Business Strategy Junior Analyst (1 θέση)
Μονάδα Υποδοχής:
Τομέας Επιχειρησιακής Στρατηγικής (034)
Περιγραφή Εργασιών / Έργου:
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) συνέστησε τον Τομέα Επιχειρησιακής Στρατηγικής (ΤΕΣ), ο οποίος τελεί
υπό την εποπτεία του Γενικού Διευθυντή Μετασχηματισμού, Στρατηγικής, και Διεθνών Δραστηριοτήτων.
Κύριο έργο του ΤΕΣ είναι η χάραξη της γενικότερης στρατηγικής του Ομίλου της ΕΤΕ, η κατάρτιση του
συναφούς Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan), και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και σχετικής
καθοδήγησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Διοίκηση της Τράπεζας επί διάφορων Επιχειρηματικών,
Χρηματοοικονομικών, και Επιχειρησιακών θεμάτων, όπως αυτό δύναται να απαιτηθεί.
Ο ΤΕΣ συνεργάζεται, κατά περίπτωση, με πλήθος άλλων ομάδων εντός του Ομίλου της ΕΤΕ, καθώς και με
εξωτερικούς παρόχους συμβουλευτικών υπηρεσιών. Επιπροσθέτως, ο ΤΕΣ συχνά αναλαμβάνει τον
συντονισμό και την επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών ομάδων της ΕΤΕ προς την ολοκλήρωση κάποιου
συγκεκριμένου έργου ή την επίτευξη κάποιου στόχου.
Ο Business Strategy Junior Analyst αποτελεί ένα βασικό μέλος της ομάδος Επιχειρησιακής Στρατηγικής, από
το οποίο απαιτείται, ανάλογα με τις ανάγκες, η παροχή υποστηρικτικών εργασιών σε ένα ή παραπάνω έργα
(projects), πάντοτε σε στενή συνεργασία με τα αντίστοιχα μέλη της ομάδας. Κατ΄ελάχιστον, εργασίες
τέτοιου είδους αποτελούν:
 Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων και πληροφοριών από άλλες ομάδες εντός της ΕΤΕ,
εξωτερικούς παρόχους πληροφοριών ή δημόσιες πηγές,
 Η δημιουργία χρηματοοικονομικών ή άλλου είδος αριθμητικών αναλύσεων (μοντέλων),
 Η συνεισφορά στη σύνταξη παρουσιάσεων ή εγγράφων προς το Διοικητικό Συμβούλιο, τη Διοίκηση
ή άλλους παραλήπτες εντός ή εκτός της ΕΤΕ, και
 Η συμμετοχή στη διαδικασία αναζήτησης λύσης ή δημιουργίας προτάσεων αναφορικά με κάποιο
έργο (project) που έχει ανατεθεί στον ΤΕΣ.
Οφέλη / Προκλήσεις:
Ο συγκεκριμένος ρόλος προσφέρει μια σειρά από μοναδικές δυνατότητες σε φιλόδοξους υποψήφιους με
ενδιαφέροντα στους χώρους της τραπεζικής, των επιχειρήσεων ή/και των χρηματοοικονομικών:
 Συνολική, εποπτική εκμάθηση των λειτουργιών του Ομίλου της ΕΤΕ και του Ελληνικού Τραπεζικού
Συστήματος εν γένει,
 Δυνατότητα προσωπικής ανάπτυξης ποσοτικών (π.χ. εκμάθηση μεθόδων χρηματοοικονομικής
ανάλυσης) και ποιοτικών δεξιοτήτων (π.χ. μεθοδολογία παρουσιάσεων κλπ.), και
 Έκθεση σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη του Ομίλου ΕΤΕ.
Προδιαγραφές Θέσης:
 Πτυχίο Χρηματοοικονομικών σπουδών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών, Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ, Πολιτικού Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού, Χημικού Μηχανικού,
Θετικών Επιστημών (πχ. Μαθηματικών, Φυσικής)
Σε περίπτωση ύπαρξης ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένος
σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τη Νομοθεσία.



Μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα Χρηματοοικονομικών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων θα θεωρηθούν ως
επιπλέον προσόν
Σε περίπτωση ύπαρξης ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένος
σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τη Νομοθεσία.
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Εξειδικευμένες γνώσεις:
o Απαραίτητες:
 Εξοικείωση με εργαλεία Microsoft Office (ή ισοδύναμα, π.χ. LibreOffice), και ειδικότερα
Excel και PowerPoint (αντίστοιχα Calc και Impress)
o Επιθυμητές:
 Ύπαρξη πιστοποιήσεων στο χώρο των Χρηματοοικονομικών (π.χ. CFA)
 Υψηλή βαθμολογία GMAT (650 και άνω)
 Γνώση και εξοικείωση με γλώσσες προγραμματισμού Η/Υ (C++, Java, Python, R) ή/και
εργαλείων ανάλυσης δεδομένων (SPSS, SQL)



Καλή Γνώση Αγγλικών (κατ’ ελάχιστον επίπεδο Β2)



Ικανότητες / Δεξιότητες:
o Απαραίτητες:
 Ισχυρή αναλυτική σκέψη και ευχέρεια στη χρήση αριθμητικών στοιχείων και
δεδομένων,
 Δομημένη, πρακτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων,
 Ομαδικό πνεύμα, ικανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο διαφορετικών ομάδων και
έργων,
 Ικανότητα για απόδοση υπό πίεση ή/και με ασαφείς ή ελλιπείς πληροφορίες,
 Ικανότητα και προθυμία προς εκμάθηση και εφαρμογή νέων γνώσεων και δεξιοτήτων.
Προσαρμοστικότητα σε τρόπο εργασίας και εργασιακές συνήθειες, όπως δύναται να
απαιτηθεί, και
 Ισχυρή θέληση για προσωπική ανάπτυξη και επιτυχία, καθώς και προς την επίτευξη
ατομικών και ομαδικών στόχων.
o

Επιθυμητές:
 Άριστες ικανότητες προφορικής και γραπτής παρουσίασης
 Προηγούμενη πρακτική άσκηση και μάλιστα σε συναφείς τομείς (Χρηματοοικονομικές,
Συμβουλευτικές ή Τραπεζικές υπηρεσίες)
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