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UniChallenge Professionals to kompleksowy, dwuletni Program Rozwojowy Banku Pekao S.A. adresowany do 
najzdolniejszych i najbardziej aktywnych studentów ostatnich lat studiów magisterskich oraz absolwentów, którzy 
pragną kształtować swoją ścieżkę kariery w dynamicznym świecie bankowości. 

 
Program Rozwojowy UniChallenge Market Professionals to znacznie więcej, niż zwykła praca! 
 

Jeżeli: 
 Masz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: 

ekonomia i prawo); 

 Wykazujesz się zdolnością analitycznego myślenia, 
umiejętnością współpracy i pracy pod presją czasu;  

 Posiadasz wiedzę na temat rynku kapitałowego, 
instrumentów finansowych i zasad rozliczania transakcji na 
instrumentach finansowych; 

 Znasz pakiet MS Office, zwłaszcza MS Excel, Word i jesteś 
osobą biegłą w operowaniu na klawiaturze komputera; 

 Posiadasz umiejętności komunikacyjne pisemne i ustne;  

 Charakteryzują Cię zdolności interpersonalne w realizacji 
zadań pod presją zadań projektowych i analiz, w oparciu o 
różne źródła informacji; 

 Chcesz się rozwijać i doskonalić zawodowo; 

 Dobrze posługujesz się językiem angielskim – na poziomie 
umożliwiającym swobodną komunikację w mowie i piśmie z 
klientami zagranicznymi. 
 

To znaczy, że jesteś idealnym kandydatem  
na to stanowisko! 
 

Korzyści dla Ciebie: 
 Pełna wyzwań praca w organizacji finansowej będącej liderem 

w Polsce i Europie;  

 Dwuletni cykl inspirujących spotkań, warsztatów                         
i szkoleń umożliwiający szybki rozwój Twoich kompetencji; 

 Możliwość wykazania się inicjatywą i zaangażowaniem dzięki 
uczestnictwu w dodatkowych projektach biznesowych; 

 Współpraca z doświadczonymi ekspertami i menedżerami – 
pasjonatami w swoich obszarach; 

 Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę i atrakcyjny pakiet 
wynagrodzeń uzależniony od wyników; 

 Po zakończeniu Programu – możliwość udziału w sesji 
rozwojowej, dzięki której wyłaniamy utalentowanych 
przyszłych menedżerów. 

Główne zadania: 
 Uzgadnianie warunków transakcji z kontrpartnerami 

krajowymi i zagranicznymi; 

 Analiza aktywności inwestycyjnej klientów; 

 Raportowanie i komunikacja telefoniczna oraz 
mailowa z klientami; 

 Obsługa systemu w którym są prowadzone rachunki 
papierów wartościowych, praca w oparciu o 
komunikaty SWIFT;  

 Eskalowanie do opiekuna klienta problemów w 
obsłudze klienta; 

 Współpraca z innymi jednostkami w Banku; 

 
 
 
Czas rozpoczęcia pracy: od zaraz 
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV 
oraz listu motywacyjnego na adres: 
rekrutacja@pekao.com.pl 

 
W tytule maila prosimy wpisać: Nr oferty: Z/514 
 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się 
wyłącznie z wybranymi Kandydatami. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uprzejmie informujemy, iż aplikacje nie zawierające poniższej klauzuli nie będą rozpatrywane.  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla celów obecnych i przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 r., poz. 922.). Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny, że Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest administratorem moich 
danych osobowych, że dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia oraz związanych z tym zatrudnieniem, że moje dane 
osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Bank umów. Nadto oświadczam, że swoje dane udostępniam dobrowolnie oraz 
że zostałam/em pouczona/y o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawianiu w przypadku, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. 
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (Bank) z siedzibą przy ulicy Grzybowskiej 53/57, 00-950 Warszawa, uprzejmie informuje, że zapewnia ochronę danych osobowych osoby, której dane dotyczą i których jest administratorem. Dane 
są przetwarzane przez Bank w zbiorze osób ubiegających się o pracę dla celów obecnych i przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 r., poz. 922.). Dane osobowe mogą być 
przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Bank umów. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia oraz związanych z tym 
zatrudnieniem. 
Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.              
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