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

Τίτλος Θέσης Πρακτικής Άσκησης:
Structured Financing Intern, Corporate & Investment Banking
Μονάδα Υποδοχής:
Διεύθυνση Ειδικών Πιστοδοτήσεων (011)

Περιγραφή Εργασιών / Έργου:
 Δόμηση, ανάλυση και υλοποίηση εξειδικευμένων χρηματοδοτήσεων για εγχώριους και ξένους επενδυτές
στους εξής κλάδους: Ενέργεια, Ακίνητη Περιουσία, Υποδομές - Παραχωρήσεις, Συγχωνεύσεις & Εξαγορές
 Πιστωτική ανάλυση έργων και συμβαλλόμενων φορέων στους εκάστοτε κλάδους και κατάρτιση
εισηγητικών για τη χρηματοδοτική έγκριση των συναλλαγών από τα αρμόδια εγκριτικά κλιμάκια της
Τράπεζας
 Υποστήριξη της παρακολούθησης του ενεργού χαρτοφυλακίου πελατών και έργων της Διεύθυνσης
 Υποστήριξη της προώθησης των εργασιών της Διεύθυνσης για την προσέλκυση εγχώριων και ξένων
επενδυτών
 Συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες μονάδες της Τράπεζας για την εκπλήρωση των εργασιών
παρακολούθησης - διαχείρισης κινδύνων, προϋπολογισμού Γενικής Διεύθυνσης, Κανονιστικής
Συμμόρφωσης και Εποπτείας ως απαιτείται για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των εργασιών της
Διεύθυνσης
Οφέλη / Προκλήσεις:
 Απασχόληση στην πιο ιστορική και οικονομικά ισχυρή συστημική τράπεζα της Ελλάδος
 Ένταξη σε μια αμιγώς πελατοκεντρική Διεύθυνση με καθοριστική συμβολή στην κερδοφορία και την
πιστωτική επέκταση της Τράπεζας
 Δυνατότητα εξειδίκευσης με γνώμονα τις βέλτιστες διεθνώς χρηματοδοτικές πρακτικές
 Διασύνδεση με την ευρύτερη εταιρική και επενδυτική αγορά και τους συμμετέχοντες σε αυτή (εταιρείες,
συμβούλους)
 Απασχόληση σε ένα δυναμικό περιβάλλον, με αυστηρά χρονοδιαγράμματα έργου ή παρακολούθησης
χαρτοφυλακίου
 Ενασχόληση με έργα που απαιτούν χρηματοοικονομική ανάλυση υψηλού επιπέδου
(συμπεριλαμβανομένων τεχνικών και νομικών πτυχών) και απόκτηση σχετικής τεχνογνωσίας

Προδιαγραφές Θέσης:
 Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης (λογιστική, χρηματοοικονομικά), ή Διοίκησης επιχειρήσεων (με
κατεύθυνση λογιστικής ή χρηματοοικονομικών).
Σε περίπτωση ύπαρξης ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένος
σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τη Νομοθεσία.
 Μεταπτυχιακές σπουδές στα προαναφερθέντα πεδία θα θεωρηθούν επιπλέον 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, CFA κλπ.) θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 Γνώσεις επεξεργασίας και ανάλυσης χρηματοοικονομικών μοντέλων
 Γνώσεις Η/Υ: Άριστη γνώση ΜS Office (Word, Excel, PowerPoint). Βασική γνώση Bloomberg θα θεωρηθεί

επιπλέον προσόν
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 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2 που θα προκύπτει είτε από σχετικό τίτλο ή από σπουδές

σε αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο)
 Ικανότητες / Δεξιότητες:
o Πνεύμα ομαδικότητας και ικανότητα συνεργασίας
o Κριτική ικανότητα, δομημένη αναλυτική και συνθετική σκέψη
o Ακεραιότητα, ευγένεια, εχεμύθεια
o Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
o Διανοητική περιέργεια, διάθεση για διαρκή επιμόρφωση και ανάπτυξη
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