
 

Jeśli: 
• jesteś studentem lub absolwentem uczelni o profilu ekonomicznym, matematycznym lub innym profilu 

ścisłym 
• chcesz zdobyć doświadczenie w analizie danych oraz oceny sytuacji finansowo-ekonomicznej naszych 

klientów 
• posiadasz praktyczną znajomość pakietu MS Office  
 
Jesteś osobą: 
• dokładną i dobrze zorganizowaną 
• posiadającą umiejętność analitycznego myślenia 
• potrafiącą szukać rozwiązań, łączyć fakty i wyciągać wnioski 
• komunikatywną i dobrze czującą się w pracy zespołowej  
 

zapraszamy Cię do udziału w rekrutacji na staż w 
 

biurze oceny ryzyka kredytowego 
 

Twoja praca będzie polegać na: 
• zapoznawaniu się z dokumentacją przedstawioną przez Klienta wnioskującego o finansowanie, 
• przygotowaniu dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta w celu 

dalszego przekazania do analityka ryzyka, 
• wsparciu pracowników Biura Oceny Ryzyka 
 
W zamian za współpracę z nami zaoferujemy Tobie: 
• staż w jednej z największych grup finansowych w Europie i na świecie 
• możliwość zdobycia wiedzy z zakresu analizy danych finansowych klienta 
• możliwość praktycznego zapoznania się z dokumentacją oraz procesem oceny wniosków leasingowych 
• możliwość korzystania z wielu nowoczesnych technologii Gmail, Drive, Hangouts, Google+ 
• szansę rozwoju zawodowego 
• płatny staż 
• szacunek i dobrą atmosferę w pracy 

. 

Prześlij nam swoje CV używając linka. 

Przesyłając swoje CV zgadzasz się, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane przez Santander Leasing S.A. w celu 
przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz. Jeżeli chcesz, aby Twoje dane osobowe zostały wprowadzone 
również do naszej bazy rekrutacyjnej i były przetwarzane w przyszłości w związku z prowadzonymi przez nas rekrutacjami na 
podobne stanowiska prosimy o wyrażenie na to zgody poprzez zamieszczenie w CV oświadczenia o treści  

„Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej i ich wykorzystywanie przez Santander 
Leasing w przyszłych procesach rekrutacyjnych”.    

Administratorem danych osobowych przekazanych w ramach i w celu realizacji procesu rekrutacji, którego dotyczy niniejsze 
ogłoszenie, jest Santander Leasing S.A., ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań. Dane te będą przetwarzane przez czas wynikający z 
przepisów prawa, zgodnie z udostępnioną Polityką przetwarzania danych osobowych Santander Leasing S.A., dostępną na stronie 
Zapoznaj się z polityką przetwarzania danych w Santander Leasing na naszej stronie internetowej. 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=48dffc52db974c3c8fa23b59224479f0
http://www.leasing24.pl/bz-wbk-leasing/rodo/index.html.

