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

Τίτλος Θέσης Πρακτικής Άσκησης:
Financial Unit Trainee (1 θέση)
Μονάδα Υποδοχής:
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (006)
Περιγραφή Εργασιών / Έργου:
 Κατάρτιση εποπτικών αναφορών που αφορούν τα δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών καθώς και τις
Προβλέψεις για απομείωση και διαγραφή τους σε επίπεδο Τράπεζας σύμφωνα με τις ισχύουσες
εποπτικές απαιτήσεις και αντιμετώπιση θεμάτων και ερωτήσεων που προκύπτουν από τις εποπτικές
αρχές κατά την επισκόπηση των εποπτικών αναφορών της Τράπεζας και του Ομίλου.
 Παροχή οδηγιών σύνταξης των εποπτικών αναφορών σχετικά με τις απαιτήσεις κατά πελατών και των
Προβλέψεων για απομείωση και διαγραφή τους στις θυγατρικές του ομίλου σύμφωνα με τις ισχύουσες
εποπτικές απαιτήσεις. Συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων των εταιρειών του Ομίλου, που
αφορούν τα δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών, καθώς και τις Προβλέψεις για απομείωση και
διαγραφή τους, για την κατάρτιση των εvoπoιημέvωv εποπτικών αναφορών σε επίπεδο ομίλου
σύμφωνα με τις ισχύουσες εποπτικές απαιτήσεις.
 Υπολογισμός Προβλέψεων για απομείωση των δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών στο πλαίσιο
διενέργειας ασκήσεων προσομοίωσης, ανάλυσης σεναρίων, διαδικασιών εποπτικού ελέγχου και
αξιολόγησης που υποβάλλονται στις Ευρωπαϊκές και Εθνικές Εποπτικές Αρχές (NPE Plan, ICAAP, Stress
Test, Business Plan, Supervisory Review and Evaluation Process – SREP).
 Καταγραφή προδιαγραφών για τη συγκέντρωση και παροχή στοιχείων που αφορούν σε δάνεια και
απαιτήσεις κατά πελατών, καθώς και τις Προβλέψεις για απομείωση και διαγραφή τους, τα οποία
απαιτούνται κατά την διεξαγωγή επιτόπιων επιθεωρήσεων από τον επόπτη (On-site inspections, AQR)
καθώς και στην αντιμετώπιση τυχόν ευρημάτων του ελέγχου.
 Συνεργασία με άλλες μονάδες της Τράπεζας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση υποδομών και
συστημάτων για τη συμμόρφωση της Τράπεζας και του Ομίλου με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό και
εποπτικό πλαίσιο και τους επιχειρηματικούς στόχους. (π.χ. Nautilus platform, IFRS9, BA, HFM, EDW,
Anacredit, Individual assessment tool).
Οφέλη / Προκλήσεις:
 Διαρκής Ανάπτυξη γνώσεων και επαγγελματική κατάρτιση
 Ευκαιρία εμβάθυνσης γνώσεων αναφορικά με:
- το τραπεζικό κύκλωμα και τη διαδικασία παρακολούθησης των δανείων και απαιτήσεων κατά
πελατών, καθώς και των Προβλέψεων για απομείωση και διαγραφή τους
- τον εμπλουτισμό και έμπρακτη εφαρμογή γνώσεων επί των ΔΠΧΑ και των εποπτικών απαιτήσεων
και ορισμών
- τη διενέργεια ασκήσεων προσομοίωσης και ανάλυσης σεναρίων με ταυτόχρονη εφαρμογή των
ΔΠΧΑ και των εποπτικών ορισμών
- τη διαδικασία προετοιμασίας παρουσιάσεων με πληροφόρηση προς τη Διοίκηση και εποπτικών
αναφορών προς τον επόπτη
- τη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης υποδομών για την εφαρμογή των εποπτικών
απαιτήσεων
 Άριστες επαγγελματικές σχέσεις και περιβάλλον
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Προδιαγραφές Θέσης:
 Πτυχίο Λογιστικής ή Χρηματοοικονομικών.
Σε περίπτωση ύπαρξης ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένος
σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τη Νομοθεσία.
 Μεταπτυχιακές σπουδές Λογιστικής, Χρηματοοικονομικών, Τραπεζικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων θα
θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
Σε περίπτωση ύπαρξης ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένος
σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τη Νομοθεσία.
 Συναφής επαγγελματικός τίτλος / πιστοποίηση (ACCA, ΑCA κλπ.) θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 Εξειδικευμένες γνώσεις:
- Άριστη χρήση Η/Υ, άριστη γνώση Microsoft Office (κυρίως Excel)
- Γνώση και χρήση VBA θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν





Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C1)
Εμπειρία που θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
- Σε ελεγκτική ή συμβουλευτική εταιρεία με εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο
- Σε αντίστοιχη θέση σε Τράπεζα ή εταιρεία του χρηματοπιστωτικού τομέα
- Σε μονάδες με συναφές αντικείμενο
Ικανότητες / Δεξιότητες:
- Ομαδικότητα, ικανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο διαφορετικών ομάδων και έργων (projects)
- Αναλυτική και συνθετική σκέψη
- Εστίαση στο Αποτέλεσμα
- Διανοητική περιέργεια, διάθεση για διαρκή επιμόρφωση και ανάπτυξη
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