A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen
Működő Részvénytársaság, mint a Magyarországon exporthitel-ügynökségi feladatokat ellátó, államigazgatási
szerv irányítása alatt működő budapesti székhelyű szakosított hitelintézetek, melyek kiemelt feladata a
külgazdasági kapcsolatok támogatása - exportfinanszírozás és exporthitel-biztosítás nyújtása keretében. Az
intézménypáros felvételre keres határozatlan időre, Projekt és Strukturált Finanszírozás szervezeti egységbe:

Szenior ügyfélkapcsolati menedzser
munkatársat.
Új kollégánk az alábbi feladatokat látná el:
-általános üzletpolitikai feladatként a hatáskörbe sorolt termékek termékgazdai feladatainak ellátása,
termékfejlesztési igények összegyűjtése, termékfejlesztési javaslatok továbbítása
-általános feladatként a hatáskörbe sorolt termékek lebonyolításához szükséges feladatok (mid-office feladatok)
ellátása
-ügyfélkapcsolati feladatok keretében megkeresés vagy saját kezdeményezésben ügyféltárgyalás, ajánlatadás,
struktúra összeállítása, illetve ezek elkészítésében való közreműködés. Ügyletgazdaként a vonatkozó
előterjesztések elkészítése , a kapcsolódó szerződések előkészítése, megkötése, gondozása
-a teljes ügylet dokumentálása, az ügyfelekkel és az ügylettel kapcsolatos dokumentáció iktatása, kezelése,
irattározása az érvényes szabályzatoknak megfelelően
-üzleti lehetőségek azonosítása, megvalósíthatóság előzetes elemzése. Az ügyfélhez, ügylethez, biztosítékokhoz
kapcsolódó kockázatok feltárása, információk gyűjtése és továbbítása a kockázati terület részére,
adatszolgáltatás a pénzügyi kockázatok feltárásához.
-a folyósítást, illetve kötvények kiadását megelőzően a folyósítási, kötvénykiadási előfeltételek biztosítása, ill.
teljesülésük ellenőrzése az érvényes szabályzatoknak megfelelően.
-ügyfél-, ügylet- és biztosíték-monitoring az érvényes szabályzatoknak megfelelően.
-folyamatos kapcsolattartás az ügyletben résztvevő szakterületekkel, külső szakértőkkel, (ECA intézményekkel)
kapcsolattartás szakmai szervezetekkel, kereskedelmi bankokkal, biztosítókkal.Részvétel szakmai konferenciákon,
és képzéseken.
Elvárások:
-felsőfokú iskolai, (főiskola, egyetem) közgazdasági/ pénzügyi végzettség: nemzetközi pénzügyi/ külkereskedelmi
szakirány;
-3 - 5 év, elsősorban pénzintézeti/ kereskedelmi banki gyakorlat strukturált-, kereskedelem- vagy
exportfinanszírozás terén;
-felsőfokú angol nyelvtudás, magabiztos használat szóban és írásban egyaránt;
-középhaladó szintű Microsoft Office ismeretek (Word, Excel, Outlook);
-jó kapcsolatteremtő és kommunikációs képesség, időnyomás tűrése (határidők betartása), változó
munkaterheléshez alkalmazkodás, precíz munkavégzés önállóan és csapatban egyaránt, rendszerszemléletű
gondolkodás, jó problémamegoldó képesség.
Előny:
-orosz/szerb/arab/török/francia nyelvtudás,
-nemzetközi pénzügyi jogi ismeretek
-külkereskedelem-technikai ismeretek
Amit kínálunk:
széleskörű, versenyképes juttatási csomag; dinamikusan fejlődő intézmény; szakmai fejlődési lehetőség; önálló,
felelősségteljes munkakör; támogató munkahelyi légkör.

A fenti pozíció megpályázásához kérjük, töltse ki a Karrier oldalunkon található „jelentkezés” felület alatti mezőket
és kérjük, töltse fel magyar nyelvű, szakmai önéletrajzát.

