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Légy hatással Te is a fejlődésre!  
Mi vagyunk az Euroleasing, a Magyar Bankholding gépjármű- és eszközfinanszírozási leányvállalata, a lízingpiac 
meghatározó szereplője. Küldetésünk, hogy a szektor leginnovatívabb, leghatékonyabb megoldásaival segítsük 
ügyfeleink céljainak elérését. Szeretnéd Te is alakítani a mindent körülölelő innovációt?  
 
Csatlakozz a dinamikus, 2020-ban az ’Év Legelégedettebb Munkahelye’ díjas Euroleasinghez az alábbi 
munkakörbe, ahol az elképzeléseid tényleg megvalósulhatnak, és ahol a folyamatos fejlődésed többek között a 
Kaizen-módszer rendszerszintű alkalmazása biztosítja:  
 

Kockázati kontroll és monitoring munkatárs 
 
Feladat: 

 a lízing csoport korai kockázati monitoring rendszerének működtetése, fejlesztése; 
 Monitoringhoz kapcsolódó kapcsolattartás üzleti, jogi területtel, külső adatszolgáltatókkal; 
 corporate ügyfelek egyedi kockázatainak időszaki felmérése, okelemzés, kezelési 

stratégia kidolgozása, pénzügyi és fedezeti oldal értékelése, elemzése szükség esetén 
személyes ügyféllátogatás; 

 működési kockázatokkal (OpRIsk) kapcsolatos manageri feladatok ellátása; 
 kockázat releváns szabályzatok felülvizsgálata, karbantartása; 
 részétel az értékvesztés képzési folyamatok működtetésében; 
 jelentésszolgálat, anyabank és a vállalat menedzsmentje részére. 

 
Elvárások: 

 felsőfokú közgazdasági, pénzügyi vagy ezzel egyenértékű végzettség; 
 vállalati pénzügyek és számviteli ismeretek; 
 képesség önálló munkavégzésre, probléma megoldásra; 
 kapcsolatteremtés, tárgyalási képesség; 
 készség csapatmunkában történő munkavégzésre; 
 jó konfliktuskezelési és tűrési képesség; 
 stabil felhasználói számítógépes ismeretek (word, excel, power point). 

 
Előny: 

 pénzintézeti back office (vállalati) területen vagy kockázatkezelési területen szerzett 
ismeretek, szakmai, gyakorlati tapasztalat; 

 középfokú angol nyelvtudás. 
 

Amit kínálunk: 
 heti 40 órás, határozatlan idejű jogviszony; 
 folyamatos szakmai fejlődési lehetőség, a teljesítmény elismerése; 
 színvonalas, modern munkakörnyezet; 
 alapbér + mozgóbér + juttatások; 
 egészségprogram. 

 
Munkavégzés helye: Budapest XIII. kerület, Lőportár u. 24. 
 
Egyéb: Kizárólag bérigényt tartalmazó pályázatok kerülnek elbírálásra! 
 
Amennyiben felkeltettük az érdeklődésedet, kérjük olvasd el weboldalunkon az „Álláshirdetésre jelentkezők 
részére szóló adatkezelési tájékoztatónkat”, majd küldd el fényképes szakmai önéletrajzodat az 
allas@euroleasing.hu e-mail címre! 
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