KentBank moderna, univerzalna banka fokusirana na potrebe klijenata
kojima na raspolaganju stoji 15 poslovnica diljem Hrvatske, traži:

Suradnika za izvješćivanje (m/ž)
MJESTO RADA:

Zagreb
AKO VI:
▪
▪
▪
▪
▪

imate iskustvo na poslovima regulatornog izvješćivanja u banci
dobro poznajete regulativu i zahtjeve regulatora
poznajete računovodstvene standarde
otvoreni ste učenju i suradnji s kolegama
držite do timskog duha

pravo je vrijeme da se pridružite našem timu za regulatorno izvješćivanje u Zagrebu, jer mi:
▪
▪
▪
▪

unaprjeđujemo i usklađujemo postojeća te razvijamo nova izvješća sukladno regulatornim
zahtjevima EBA-e i HNB-a
surađujemo sa svim sektorima u banci
stručni smo i težimo visokoj kvaliteti i osobnom razvoju stoga redovito učimo i razvijamo se
sjajno smo okruženje za osobni razvoj i napredak

VAŠI RADNI ZADACI UKLJUČUJU:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

priprema i izrada mjesečnih i kvartalnih slogova sukladno Odluci o statističkom i nadzornom
izvješćivanju
priprema i izrada slogova sukladno Odluci o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja
potrošača
priprema i izrada izvješća Finrep sukladno Uputama za izvješćivanje o financijskim informacijama
(Prilog V)
Izrada propisanih izvješća za Hrvatsku narodnu banku (desetodnevno, mjesečno, kvartalno,
godišnje)
Izrada propisanih izvješća za druge vanjske korisnike (DAB i dr.)
Sudjelovanje u implementaciji novih i usklađivanju i unaprjeđenju postojećih izvještaja propisanih
od strane Hrvatske narodne banke, drugih nadležnih institucija
Suradnja s ostalim odjelima na nivou Banke na prikupljanju i usklađivanju izvještajnih podataka
Suradnja s internom i eksternom revizijom kod izrade godišnjih izvještaja

VAŠ PROFIL:
▪ VSS ili Mag. ekonomskog usmjerenja
▪ 2 godine iskustva na poslovima regulatornog izvješćivanja
▪ želja za učenjem i usavršavanjem
▪ analitičnost, točnost, pouzdanost, ažurnost
▪ dobro znanje engleskog jezika (u govoru i pismu)
▪ napredno korištenje MS Office (posebice Excel)
MI NUDIMO:
•
•
•

rad u profesionalnom i motiviranom timu unutar najbrže rastuće banke u Hrvatskoj,
stimulativno i dinamično radno okruženje,
mogućnost učenja i osobnog razvoja,

KentBank je skupina bankara usmjerenih na potrebe klijenata, s jasnom vizijom i planom
našeg budućeg razvoja. Ako želite biti dio tima najbrže rastuće i prve boutique banke u
Hrvatskoj, a uz to ste entuzijastični, spremni na izazove i timski igrač, javite nam se.
Radujemo se susretu!

Ukoliko ste zainteresirani za oglašeno radno mjesto, pošaljite nam svoj životopis na email zaposlenje@kentbank.hr. Samo kandidati koji
uđu u uži izbor bit će kontaktirani. Slanjem prijave pristajete na obradu Vaših osobnih podataka u svrhu provođenja ovog selekcijskog
postupka KentBank d.d. Više informacija o podacima koje prikupljamo i obrađujemo tijekom selekcijskog postupka, razdoblju njihova
čuvanja te Vašim pravima možete pronaći u Izjavi o privatnosti za podnositelje zahtjeva za posao koja je objavljena na našim web
stranicama (www.kentbank.hr).

