A Pénzügyi területen működő csapatunk fő feladata partnerterületeink –
Számvitel, Kontrolling, Treasury – BI támogatása mellett a Bank döntéstámogató
és felügyeleti riportjaink magas minőségben történő elállítása, Data Governance
és Data Quality rendszerünk üzemeltetése. Számos riporting, döntéstámogatói
(MIS), számviteli, jelentésszolgálati rendszer és adatbázis felügyelete tartozik
hozzánk. Ebbe a csapatba keresünk új munkatársat az alábbi munkakörbe:

ADATMINŐSÉG ELEMZŐ (DATA QUALITY
ANALYST)
MI LESZ A FELADATOD?
A feladatod a banki rendszerek, adattárház adatminőség ellenőrzését
célzó rendszer kiépítése és működtetése lesz. Részt veszel majd
számos, adatminőségi elvárások teljesítéséhez kapcsolódó
fejlesztésekben, projektekben, adatminőségjavítási kampányok
végrehajtásában. Képviseled és közvetíted az adatminőségi elveket a
banki területek felé, koordinálva a témában dolgozó kollégákat.
Mindezzel emelve a felügyeleti és tulajdonosi riportjaink adatminőségét.

MIÉRT ÉRDEMES VELÜNK DOLGOZNI?
csapatként dolgozunk együtt, számítunk egymásra, szakmai és
emberi közösséget alkotunk,
nálunk az emberi kapcsolatok különösen fontosak, legyen szó
ügyfelekről vagy munkatársakról,
nyitott, pozitív légkörben valósíthatod meg önmagad, és nem csak
megélheted, meg is teremtheted a változást, ami előre visz
szakmaiságban, tudásban a legjobbat adjuk: folyamatos szakmai
fejlődést biztosítunk, ahol sikereiddel,
tudásoddal karrieredet folyamatosan építheted,
munkánkat felelősséggel végezzük, mert tudjuk, hogy az
eredményességre mindannyian hatást gyakorlunk
és mindemellett versenyképes juttatásokat kínálunk.

CSATLAKOZZ HOZZÁNK, HA...
Felsőfokú informatikai vagy pénzügyi végzettséggel rendelkezel.
Magas szintű Oracle SQL, PL/SQL ismereteid vannak
3-4 éves banki tapasztalatod van
Analitikus gondolkodásod és problémamegoldó képességed
Jó kommunikációs és szervező képességed
Középszintű angolnyelv-tudásod
Önálló vagy, de szeretsz egy lendületes csapat része lenni
Kreatív vagy és strukturáltan gondolkodsz
Gyorsan tanulsz és magas a munkabírásod
Igényes vagy a munkádra

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

1158 Budapest, Késmárk utca 11-13. - városközponthoz közelebb
költözés előkészítés alatt

POZÍCIÓ RÉSZLETES ADATAI
Állás azonosító:

2229

Pozíció pontos megnevezése:

Adatminőség elemző (Data Quality
Analyst)

Munkavégzés helye:

1158 Budapest, Késmárk utca 1113. - városközponthoz közelebb
költözés előkészítés alatt

Szakterület:

Kontrollig/számvitel

Munkaviszony időtartama:

Határozatlan idejű

Napi munkaidő:

Teljes munkaidőben

Nyelvek:

Angol (Közép)

Szükséges iskolai végzettség:

Felsőfokú

