
 

 

 

 

 

 

Ekspert ds. Baz Danych 
 

  > Miejsce pracy: Gdańsk  

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA M.IN. ZA: 

> Projektowanie i przygotowywanie (identyfikacja, czyszczenie, integracja i agregacja danych) analitycznych i 

operacyjnych struktur danych wykorzystywanych do raportowania, modelowania i analiz ryzyka kredytowego, 

> Optymalizacja i automatyzacja istniejących procesów ETL, 

> Współuczestniczenie w realizacji złożonych zadań analitycznych i raportowych z zakresu zarządzania ryzykiem i 

oceny jakości portfela kredytowego (modele skoringowe, modele rezerw, drzewa decyzyjne, strategie windykacyjne, 
analizy dochodowości, itp.), 

> Projektowanie i przygotowanie analiz ad-hoc dotyczących ryzyka kredytowego (wykonywanie zapytań do baz 

danych i prezentacji wyników w dostępnych narzędziach informatycznych tj. Business Objects, Excel, PowerPoint), 

> Inicjowanie i realizacja zmian do decyzyjnych algorytmów biznesowych w systemie typu Strategy Manager,  

> Sporządzanie dokumentacji odnośnie przyjętych założeń, definicji oraz specyfikacji technicznej w obszarach 

swoich kompetencji. 

 

WYMAGANIA: 
> Wykształcenie wyższe o profilu finansowym, matematycznym lub informatycznym, 

> Znajomość relacyjnych baz danych Oracle, w tym języka zapytań SQL i programowania w PL/SQL, 

> Komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, 

> Łatwe przyswajanie wiedzy, umiejętność praktycznego wykorzystania jej a także dzielenia się nią ze 

współpracownikami, 

> Znajomość zagadnień ryzyka kredytowego, narzędzi ETL oraz oprogramowania SAS będą atutem, 

>Zdolności analityczne i projektowe, 

> Umiejętność pracy pod presją czasu i w dynamicznym środowisku. 

 

OFERUJEMY: 

> pracę w stabilnej firmie wielokrotnie wyróżnianej znakiem HR Najwyższej Jakości 

> możliwość udziału w licznych szkoleniach i działaniach rozwojowych, jak również inicjatywach promujących zdrowy 

tryb życia oraz wolontariacie 

> atrakcyjny pakiet benefitów, obejmujący ubezpieczenie na życie, prywatną opiekę medyczną, świadczenia 

świąteczne, system kafeteryjny MyBenefit 

> pracę w otwartej kulturze, opartej na współpracy, wzajemnym szacunku oraz zaufaniu. 

     

Aplikacje prosimy przesyłać na adres mailowy: Mozliwosci.rozwoju@ge.com, podając w tytule nazwę stanowiska.  

 

Na ofertach prosimy o zamieszczenie klauzuli: “Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 

883), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z procesem rekrutacji i selekcji realizowanych 

przez Bank BPH S A, z siedzibą w Gdańsku, przy ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175, Gdańsk.” 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. 

 


