ComInBank - універсальний банк, який понад 27 років надає професійні та кваліфіковані банківські послуги
запрошує в команду заступник начальника управління оцінки кредитних ризиків (м. Київ).
Наш кандидат:
▪ має досвід роботи за напрямком з оцінки кредитних ризиків позичальників – юридичних осіб в
банках від 5-ти років. Практичний досвід кредитного аналізу, вміння робити висновки та
структурувати кредитні операції;
▪ вміє налагоджувати ефективну роботу з бізнес підрозділами;
▪ досвідчений користувач ПК: знання АВС Б2 розглядається як додатковий плюс.

▪
Професійні здібності/ключові задачі:
▪

Розгляд кредитних заявок щодо надання кредитів позичальникам Корпоративного сегменту, МСБ.
Підготовка висновків щодо потенційних ризиків співпраці та надання пропозицій щодо
структурування кредитних угод з метою мінімізації впливу потенційних ризиків на діяльність банку.
Забезпечення ефективної взаємодії з бізнес підрозділами та іншими службами банку в процесі
розгляду кредитної заявки, контроль повноти та коректності заповнення кредитної заявки,
погодження тексту рішення колегіального органу.
Проведення періодичного рев’ю позичальників та умов діючих довгострокових кредитних угод.
Підтвердження кредитних рейтингів позичальників (відповідно до вимог Постанови НБУ №351).
Участь у періодичному перерахунку лімітів за кредитними операціями (щомісячно для овердрафтів,
щоквартально для факторингу).
Участь в процесі послідуючого моніторингу кредитного портфеля, контроль окремих сигналів
раннього реагування в межах компетенції роботи підрозділу.
Участь в процесі реструктуризації потенційно проблемних кредитів (до передачі в роботу підрозділу
НПА).
Участь в процесі визначення кредитного ризику позичальників (відповідно до вимог Постанови НБУ
№351) та необхідних до формування резервів МСФЗ.
Виконання інших доручень Директора департаменту кредитних ризиків, в межах компетенції
Управління оцінки кредитних ризиків, зокрема за запитами підготовка управлінських звітів, перевірка
окремих файлів статистичної звітності НБУ, погодження або участь в розробці внутрішніх нормативних
документів.
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Ми пропонуємо:
✓

офіційне працевлаштування згідно чинного законодавства;

✓

відпустка 24 днів та оплачувані лікарняні;

✓

можливість професійного росту;

✓

підтримку наставника на період адаптації;

✓

робота в колективі професіоналів;

✓

комфортні умови праці.

Зацікавила пропозиція?
Надсилайте своє резюме нам на пошту hr@cib.com.ua, а далі справа за нами!
Контактна особа: Тетяна, моб. тел. +380967538343
ComInBank - для тих, хто прагне рости та вдосконалювати свої навички!

Якщо Вам не відповіли впродовж 10 днів, то Ваше резюме було включено до бази потенційних
кандидатів. Це означає, що у майбутньому ми зможемо запропонувати Вам цю або відповідну Вашому
досвіду вакансію.

