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

Τίτλος Θέσης Πρακτικής Άσκησης:
Junior Financial Analyst (1 θέση)
Μονάδα Υποδοχής:
Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης (008)
Περιγραφή Εργασιών / Έργου:
Η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης, η οποία αναφέρεται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας,
έχει ως βασική αποστολή τη διενέργεια οικονομικών αναλύσεων, την κατάρτιση προβλέψεων και τη
διατύπωση εισηγήσεων σχετικά με τις επιπτώσεις του εγχώριου και διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος
(οικονομία, χρηματοοικονομικές αγορές, επιχειρηματικότητα, τραπεζικό περιβάλλον, ανταγωνισμός,
πολιτική κλπ.) στις επιχειρηματικές αποφάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου με τη χρήση ποσοτικών
υποδειγμάτων, και άλλων μεθόδων ποσοτικής και ποιοτικής τεκμηρίωσης και συστηματικής ανάλυσης των
προαναφερόμενων πεδίων, στοχεύοντας στη διεύρυνση της πελατειακής και επενδυτικής βάσης της
Τράπεζας στο εσωτερικό και το εξωτερικό και στην υποστήριξη των αποφάσεων της Ανώτατης Διοίκησης
καθώς και άλλων Μονάδων της Τράπεζας σε πεδία που απαιτούν εισροές συναφείς με τη φύση του
αντικειμένου της Διεύθυνσης.
Οφέλη / Προκλήσεις:
Η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης δίνει μεγάλη έμφαση στη διαρκή ανάπτυξη των δυνατοτήτων των
στελεχών της μέσω συνεχούς εμβάθυνσης στο αντικείμενο εργασίας τους, το οποίο εκτός από υψηλό βαθμό
εξειδίκευσης απαιτεί προσαρμοστικότητα, πρωτοβουλία και αποτελεσματική, ομαδική προσπάθεια.
Προδιαγραφές Θέσης:
 Ακαδημαϊκές σπουδές σε Οικονομικά, Οικονομετρία ή / και Χρηματοοικονομικά σε μεταπτυχιακό ή
διδακτορικό επίπεδο
Σε περίπτωση ύπαρξης ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένος
σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τη Νομοθεσία.
 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2)
 Εξειδικευμένες γνώσεις:
- Γνώση MS Office
- Πολύ καλή γνώση χρήσης (όχι απλώς στα πλαίσια ενός μαθήματος ή σεμιναρίου) τουλάχιστον
ενός εκ των τυποποιημένων οικονομετρικών προγραμμάτων/εφαρμογών ή συναφών γλωσσών
προγραμματισμού (πχ, Eviews, Stata, Matlab, Python, R)
- Εξοικείωση με βάσεις δεδομένων ευρείας χρήσεως (πχ, Bloomberg, Refinitiv-Thomson-Reuters,
Factset)
 Ικανότητες / Δεξιότητες: Ικανότητα προσαρμογής στις απαιτήσεις υλοποίησης έργου και συνεισφοράς σε
ομαδική εργασία, με πιεστικές προθεσμίες που απαιτούν ευελιξία και γενικότερη προσαρμοστικότητα
στη μετάβαση από τη μεθοδολογία εργασίας στο Πανεπιστήμιο στις απαιτήσεις ενός τμήματος
Οικονομικής Ανάλυσης.

