
Ekspert ds. Ryzyka Kredytowego Przedsiębiorstw 

Zadania: 

 zarządzanie obszarem ryzyka poręczeniowego przedsiębiorstw (sektor mikro, małych i 

średnich przedsiębiorstw) 

 odpowiedzialność za zapewnienie właściwych, konsekwentnie stosowanych i sprawnie 

działających procesów opiniowania, zatwierdzania i kontroli ryzyka poręczeniowego, w celu 

utrzymania wysokiej jakości nadzorowanego portfela udzielonych poręczeń, 

  odpowiedzialność za minimalizowanie niekorzystnych zmian na poziomie indywidualnego 

klienta, jak i na poziomie nadzorowanego portfela poprzez proces monitorowania, 

umożliwiający wczesną identyfikację ryzyka oraz trudnych kredytów jak i podjęcie 

natychmiastowych działań w celu uniknięcia lub ograniczenia strat, 

 analiza portfela udzielonych poręczeń pod kątem potencjalnych ryzyk poszczególnych 

Klientów, produktów, branż etc.; 

 opracowanie i aktualizowanie regulaminów poręczeń, procedur udzielania poręczeń, 

metodologii oceny ryzyka, rezerw na poręczenia i zabezpieczeń; 

 badanie rentowności produktów i klientów, w tym okresowe ustalanie bezpiecznych stawek za 

udzielane poręczenia;  

 

Oczekiwania: 

 minimum 5 letnie doświadczenia na podobnym stanowisku zdobyte w banku w obszarze 

ryzyka przedsiębiorstw,  

 konieczne wcześniejsze doświadczenie w analizie ryzyka przedsiębiorstw - np. na stanowisku 

manager ds. ryzyka lub pokrewnym, 

 dogłębna znajomość standardów i metodologii zarządzania ryzykiem kredytowym (w tym 

wymogów regulacyjnych) oraz najlepszych praktyk w tym zakresie, 

 znajomość biznesowych aspektów prawnych związanych z działalnością kredytową oraz 

operacjami rynków finansowych, 

 ugruntowana znajomość zasad analizy kredytowej i finansowej z elementami statystyki i 

ekonometrii, oraz strukturyzowania transakcji, 

 zwięzłość i przejrzystość w konstruowaniu opinii 

 wykształcenie wyższe z obszaru ekonomii, zarządzania, ekonometrii, prawa lub pokrewne – 

dodatkowym atutem będzie doktorat lub MBA, 

 znajomość zasad rachunkowości i analizy finansowej przedsiębiorstw, elementów prawa 

gospodarczego,  

 szerokie doświadczenie w zakresie strukturyzowania transakcji kredytowych oraz 

podejmowania decyzji kredytowych, 

 wysoce rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia i argumentowania, 

 ekspercie doświadczenie w obszarze analizy kredytowej i finansowej jak i w obszarze analizy 

danych i raportów (portfelowych) oraz oceny ryzyka kredytowego portfela,  

 

Oferujemy: 

 współpracę w oparciu o umowę cywilno-prawną, 



 

Osoby będące zainteresowane powyższą ofertą prosimy o przesyłanie swojego CV na 

praca@funduszpomerania.pl 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  

sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawy  

z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz U. z 2018r. poz. 1000) 

 

Kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie rozmowy 

kwalifikacyjnej telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Spółka zastrzega sobie 

prawo wyboru osób zaproszonych na rozmowę spośród dokonujących zgłoszenia. W czasie rozmów 

kwalifikacyjnych dokonana zostanie ocena kompetencji kandydatów  

uwzględniając następujące kryteria: 

 minimum 5 letnie doświadczenia na podobnym stanowisku zdobyte w banku w obszarze 

ryzyka przedsiębiorstw,  

 konieczne wcześniejsze doświadczenie w analizie ryzyka przedsiębiorstw - np. na stanowisku 

manager ds. ryzyka lub pokrewnym, 

 dogłębna znajomość standardów i metodologii zarządzania ryzykiem kredytowym (w tym 

wymogów regulacyjnych) oraz najlepszych praktyk w tym zakresie, 

 znajomość biznesowych aspektów prawnych związanych z działalnością kredytową oraz 

operacjami rynków finansowych, 

 ugruntowana znajomość zasad analizy kredytowej i finansowej z elementami statystyki i 

ekonometrii, oraz strukturyzowania transakcji, 

 zwięzłość i przejrzystość w konstruowaniu opinii 

 wykształcenie wyższe z obszaru ekonomii, zarządzania, ekonometrii, prawa lub pokrewne – 

dodatkowym atutem będzie doktorat lub MBA, 

 znajomość zasad rachunkowości i analizy finansowej przedsiębiorstw, elementów prawa 

gospodarczego. 
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