
Digitális fejlesztés gyakornok

Gondolkoztál már szakmai gyakorlaton, de nem tudod merre indulj? Érdekel a bankvilág, de nem tudod milyen pozíció illik hozzád? Hallottál már az
agilisról, és érdekelne, hogyan működik a valóságban? Szeretnéd egy multi nagybanknál, de mégis fiatalos, baráti, befogadó légkörben kezdeni a
karriered? Ha ezekre mind igennel válaszoltál, Téged keresünk!

Mi lesz a feladatod?

A PO Team tagjaként részt veszel a Raiffeisen Bank mobilalkalmazásának (myRaiffeisen applikáció) fejlesztésében
Támogatod az üzleti igények előkészítését, aktívan részt veszel a csapat életében és az agilis fejlesztéshez kapcsolódó ceremóniákon (stand-
up, refinement, demo, planning)
A myRaiffeisen alkalmazáshoz tartozó kommunikáció anyagokat – Hirdetmény, Felhasználói kézikönyv, Honlap (myRaiffeisen mobilapplikáció -
Raiffeisen BANK) – naprakészen tartod
Részt veszel a myRaiffesien alkalmazás tesztelésében

Miért érdemes velünk dolgozni?

mert a folyamatos innovációt (digital, agile) kiváló ügyfélélménnyé alakítjuk át (Customer Experience),
mert mi vagyunk a leginkább ajánlott pénzügyi szolgáltató a régióban,
mert minket a tudásvágy hajt, együtt dolgozunk, kezdeményezőkészek vagyunk, és felelősségteljesen cselekszünk,
mert nálunk fontos, hogy mit gondolsz, hiszen visszajelzés alapú kultúrát építünk (Employee Survey)
mert támogatjuk a belső karrierutakat, mert hiszünk benne, hogy a meglévő szakmai tudás és szervezetismeret új területen történő
kamatoztatása növeli az elégedettséged és az elkötelezettséged,
mert változatos és érdekes képzéseken és oktatásokon vehetsz részt,
mert dolgozói kedvezményeket biztosítunk akár a napi bankolásodhoz, akár a lakásvásárlási elképzeléseidhez

Csatlakozz hozzánk, ha...

Megkezdett felsőfokú egyetemi vagy főiskolai tanulmányodat folytatod (legalább 2 éves), ideálisan közgazdasági vagy műszaki területen
Középfokú angol nyelvtudással rendelkezel
Érdekel a digitális fejlesztések, ezen belül is a mobilalkalmazással kapcsolatos pénzügyi megoldások világa
Szeretnéd a gyakorlatban is megismerni az agilis fejlesztési módszertant
Az alábbi kompetenciákkal rendelkezel:

megbízhatóság, precizitás
eredményorientált üzleti szemlélet
jó problémamegoldó, konfliktuskezelési készség
prioritások mentén történő, fókuszált munkavégzés
proaktív, kreatív, ügyfélcentrikus gondolkodás

 

Hasonló állások, amik érdekelhetnek

Állás adatai

Agora Budapest, 1133 Budapest, Göncz Árpád Városközpont
Stratégia / Termékmenedzsment
Gyakornok
Határozott (6 hónap)
Teljes munkaidőben
Angol
Felsőfokú

https://www.raiffeisen.hu/myraiffeisen-app
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