Πρόγραμμα Internship
Για τη Διεφθυνση Διεθνών Αγορών
Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι
Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 4 κζςεων ςτθ Διεφκυνςθ Διεκνϊν Αγορϊν παρζχοντασ
τθν ευκαιρία ςε απόφοιτουσ τθσ τελευταίασ διετίασ (από 1/1/2013) να αποκτιςουν
επαγγελματικι εμπειρία μζςω ζμμιςκθσ πρακτικισ άςκθςθσ, πλιρουσ απαςχόλθςθσ,
διάρκειασ 6 ζωσ 12 μθνϊν.
Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζναρξθσ πρακτικισ άςκθςθσ: 4/5/2015

Ε ΠΟΙΟΤ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ
- Πτυχιοφχουσ Πανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ, ςτουσ τομείσ των Οικονομικϊν /
Χρθματοοικονομικϊν, Θετικϊν Επιςτθμϊν ι Διοίκθςθσ Επιχειριςεων ι / και
- Κατόχουσ Μεταπτυχιακοφ Τίτλου Σπουδϊν πρϊτου κφκλου ςτουσ ανωτζρω τομείσ
Σθμειϊνεται ότι ο πιο πρόςφατοσ τίτλοσ ςπουδϊν των υποψθφίων πρζπει να ζχει
λθφκεί κατά τθν τελευταία διετία (από 1/1/2013).
ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
- Πτυχιοφχοι, με ελάχιςτθ αποδεκτι βακμολογία 6,50/10 (Λίαν Καλϊσ)
- Στθν περίπτωςθ υποψθφίων με μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν απαιτείται επιπλζον,
ελάχιςτθ αποδεκτι βακμολογία 6,50/10
- Πολφ καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ (επίπεδο Γ1)
- Γνϊςθ Η/Υ: MS Office
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ
Οι υποψιφιοι που πλθροφν τισ ανωτζρω προχποκζςεισ ςυμμετοχισ κα κλθκοφν να
ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ, θ οποία περιλαμβάνει:
- Τεςτ Ικανοτιτων και
- Συνεντεφξεισ με αρμόδια Στελζχθ τθσ Τράπεηασ.

ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να αποςτείλουν το αργότερο μζχρι τθ Δευτζρα, 23/3/2015
(ϊρα 11:00 π.μ.) ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ i-work@nbg.gr:
-

Τθ ςυνθμμζνθ Αίτηςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ, ςτθν οποία κα πρζπει να
αναφζρουν με ςειρά προτεραιότθτασ τισ κζςεισ για τισ οποίεσ ενδιαφζρονται

-

Το Βιογραφικό τουσ ημείωμα

Σθμειϊνεται ότι οι υποψιφιοι που κα κλθκοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ
κα χρειαςτεί να αποςτείλουν ςτθ ςυνζχεια, ςε θλεκτρονικι μορφι, τα ακόλουκα ζγγραφα:
-

Αντίγραφο πτυχίου
Για τουσ κατόχουσ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν, αντίγραφο και του ςχετικοφ
τίτλου ςπουδϊν
Αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ (επίπεδο Γ1)

Για οποιαδιποτε περαιτζρω διευκρίνιςθ ι πλθροφορία οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να
απευκφνονται ςτθ Διεφκυνςθ Στρατθγικισ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Τράπεηασ και Ομίλου
ςτισ κ.κ. Ζαννι Πολυξζνθ (τθλ. 210 3341403), Αβραμίδου Μαριάνκθ (τθλ. 210 3342425) και
Σιάρκου Αικατερίνθ (τθλ. 210-3341047).
Ακολουκοφν οι περιγραφζσ των προςφερόμενων κζςεων πρακτικισ άςκθςθσ ςτθ
Διεφκυνςθ Διεκνϊν Αγορϊν και τα προςόντα που απαιτοφνται για τθν κάλυψι τουσ.

Περιγραφή Θζςεων Πρακτικήσ Άςκηςησ
Α. Μονάδα Τποδοχήσ: Διεφκυνςθ Διεκνϊν Αγορϊν, Τομζασ Πωλιςεων, Υποδιεφκυνςθ
Θεςμικϊν – Ιδιωτϊν πελατϊν (2 κζςεισ) – ΚΩΔ. ΔΑ 1
Β. Σόποσ Εργαςίασ: Ακαδθμίασ 68, Ακινα
Γ. Περιγραφή Κφριων Εργαςιών:
Εξυπθρζτθςθ πελατείασ (ιδιϊτεσ – κεςμικοί – ναυτιλιακζσ επιχειριςεισ)
Συναλλαγζσ αγοραπωλθςίασ ςυναλλάγματοσ – ομολόγων – προϊόντων εγγυθμζνου
κεφαλαίου
Κακθμερινι παραγωγι αναφορϊν
Στατιςτικά ςτοιχεία
Δ. Προδιαγραφζσ Θζςησ:
Πτυχίο κετικισ ι οικονομικισ / χρθματοοικονομικισ κατεφκυνςθσ ι διοίκθςθσ
επιχειριςεων
Σχετικόσ Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν επικυμθτόσ
Άριςτθ γνϊςθ Αγγλικισ γλϊςςασ (Γ1)
Γνϊςεισ Η/Υ: MS Office

Α. Μονάδα Τποδοχήσ: Διεφκυνςθ Διεκνϊν Αγορϊν, Τομζασ Διαπραγμάτευςθσ,
Υποδιευκφνςεισ Συναλλάγματοσ – Ομολόγων – Παραγϊγων (2 κζςεισ) – ΚΩΔ. ΔΑ 2
Β. Σόποσ Εργαςίασ: Ακαδθμίασ 68, Ακινα
Γ. Περιγραφή Κφριων Εργαςιών:
Διατραπεηικζσ ςυναλλαγζσ αγοραπωλθςίασ ςυναλλάγματοσ
Κρατικά- εταιρικά ομόλογα
Παράγωγα OTC
Χρθματιςτθριακά παράγωγα
Δ. Προδιαγραφζσ Θζςησ:
Πτυχίο κετικισ ι οικονομικισ / χρθματοοικονομικισ κατεφκυνςθσ ι διοίκθςθσ
επιχειριςεων
Σχετικόσ Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν επικυμθτόσ
Άριςτθ γνϊςθ Αγγλικισ γλϊςςασ (Γ1)
Γνϊςεισ Η/Υ: MS Office

