BANKI ÜZLETI ELEMZŐ – BUSINESS ANALYST
SZERETNÉL HATÁSSAL LENNI A MAGYARORSZÁGI TOP100 CÉG MŰKÖDÉSÉRE? FONTOS SZÁMODRA A FEJLŐDÉS, FOLYAMATOS
TANULÁS, A PROFI, TÁMOGATÓ CSAPAT ÉS AZ EGYÉNI KARRIERÚT, AHOL AZ ELŐMENETELED ÜTEME VALÓBAN RAJTAD MÚLIK?

NÁLUNK VALÓDI ÉRTÉKET TEREMTHETSZ!

TANÁCSADÓKÉNT A FELADATUNK…
az ügyfelek igényeinek, problémáinak közös megoldása. Projektjeink a vezetői és informatikai tanácsadás területén Magyarország vezető
TOP100 vállalatainak fejlesztési törekvéseit támogatják (informatikai, projektmenedzsment és üzleti folyamatok területén).
Rendszerszemléletű megközelítésünkkel a döntéseket, projekteket képesek vagyunk végig menedzselni a koncepció- és stratégiaalkotástól
egészen a kivitelezésig. Ügyfeleink a pénzintézeti-, energetikai- és telekommunikációs szektorban működnek. További információt a
www.aam.hu oldalon találsz.

MIRE SZÁMÍTHATSZ NÁLUNK?
Az AAM egy olyan cég, ahol folyamatosan új kihívásokkal, változatos feladatokkal találkozol, ahol mindig tanulsz valami újat. Olyan
munkahely, ahol a szakmai fejlődésnek, kiteljesedésnek nagyobb tere van. Nálunk egy tudásorientált, profi, lelkes, támogató csapathoz
fogsz tartozni. Fő tevékenységi területeink a menedzsment és IT tanácsadás, projekt menedzsment, üzleti elemzés, folyamatfejlesztés,
change
menedzsment,
szervezetfejlesztés,
IT
Security,
digitalizáció,
teszt
menedzsment,
kockázatkezelés.

MIÉRT VÁLASSZ MINKET?












Támogató, profi csapat tagja lehetsz
Folyamatos fejlődési, tanulási lehetőség, egyénre szabott karrierút vár
Változatos munkakör – többféle ügyfél, többféle iparág megismerésének lehetősége
Komplex projektekben vehetsz részt és a szakterületükön a legjobbaktól tanulhatsz
Szakmai képzések, akadémiák, shadowing - szakmai műhely
Szakmai minősítések, címek megszerzésének lehetősége
Felelősség és kihívással teli feladatok már az első naptól, empowerment (itt nem kávét kell főznöd vagy
fénymásolnod, max magadnak )
Work - Life balance & rugalmas munkaidő
Home Office
Támogató Mentoring rendszer - belépésedtől kezdve dedikált mentor támogat a beilleszkedéstől a karrier céljaid
elérésén keresztül mindenben, amire szükséged van
Kivételes családias hangulatú vállalati kultúra - Céges csapatépítők, közös programok, pl. közös reggeli, póker
party, gokartozás, vízitúra

BUDAPEST, XIII. KERÜLETÉBEN A MODERN CAPITAL SQUARE IRODAHÁZBAN TALÁLHATÓ A CÉG KÖZPONTJA A DÓZSA GYÖRGY ÚTI METRÓMEGÁLLÓNÁL

MIVEL FOGSZ FOGLALKOZNI KONKRÉTAN?
ÜGYFELEINKNÉL FUTÓ PROJEKTEKBEN ÉS KISEBB FEJLESZTÉSI FELADATOK SORÁN ÜZLETI ELEMZŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁVAL. KÖZÖS
GONDOLKODÁS ÉS PROBLÉMA MEGOLDÁS AZ ÜZLETI SZEREPLŐKKEL, MAJD RÉSZVÉTEL A MEGVALÓSÍTÁSBAN IS, ÍGY ELEJÉTŐL A
VÉGÉIG LÁTHATOD MI SZÜLETIK MEG EGY APRÓ GONDOLATBÓL.

Beleláthatsz az üzleti folyamatokba, mellette pedig az IT működésébe is:








Szakmai kapcsolattartás az üzleti és IT szereplők között, külső és belső fejlesztőkkel
Folyamatos kommunikáció az üzleti oldali szereplőkkel
Üzleti igények alapján követelmények specifikálása
Dokumentáció készítése
Változás igények kezelése
Projektvezetők döntéstámogatása

CSATLAKOZZ HOZZÁNK, HA








2-3 éves munkatapasztalatod BA munkakörben - BA tapasztalat, banki, front-end rendszerekben szerzett
tapasztalat
Tudásorientált, dinamikus csapathoz akarsz tartozni
Érdeklődsz a menedzsment / IT projektek és a tanácsadás iránt
Informatikus, mérnöki vagy közgazdasági területen szerzett BSc./MSc. diplomád van
Analitikus gondolkodásmódod és rendszerszemlélet jellemez
Szeretsz kommunikálni és komplex problémákat megoldani
Céltudatos szemléletmód, felelősségteljes, önálló, agilis hozzáállás, nyitottság, vállalkozó szellem, jó
alkalmazkodási készség jellemez

MIRE SZÁMÍTHATSZ A FELVÉTELI FOLYAMAT SORÁN?



Interjúk - HR, tanácsadói / szakmai
Gyors visszajelzésre

JELENTKEZÉS: job@aam.hu

