TAURON to druga co do wielkości Grupa energetyczna w Polsce, zajmująca się wydobyciem węgla
oraz produkcją, dystrybucją, sprzedażą energii elektrycznej, ciepła i gazu.

Działamy na obszarze równym niemal 1/5 powierzchni kraju na terenie 5 województw. Codziennie ponad
25 tys. pracowników odpowiada na potrzeby kilku milionów naszych klientów. Naszą misją jest dostarczanie nowoczesnych rozwiązań, które dają energię w ciągle zmieniającym się świecie. Kluczem do naszego
sukcesu są pasja i zaangażowanie pracowników.

To, co dla nas ważne, określają wartości Partnerstwo, Rozwój, Odwaga czyli partnerstwo, rozwój
i odwaga. Poszukujemy ludzi chętnie rozwijających swoje kompetencje, otwartych na nowe wyzwania, innowacyjnych oraz potrafiących budować partnerskie relacje z klientami i współpracownikami.

5 miesięczny płatny staż
w Zespole Ryzyka Kredytowego
Miejsce pracy: Katowice

Jeżeli:







Jesteś studentem 4 lub 5 roku albo absolwentem roku studiów w jednym z obszarów: finanse, ekonomia,
controlling, matematyka, Informatyka ryzyka i masz w sobie odwagę i chęć do działania
Możesz pochwalić się pierwszymi sukcesami zawodowymi (praktyki, udział w konkursach, staże)
i naukowymi
Posiadasz umiejętność analitycznego myślenia
Chcesz pracować z ekspertami
Arkusz kalkulacyjny nie ma dla Ciebie tajemnic
Jesteś osobą zaangażowaną w pracę zespołową, lubisz proponowanie ulepszenia, koncentrujesz się
na wysokiej jakości pracy oraz lubisz stałe doskonalić się.

Poszukujemy osoby:






Zmotywowanej i pomysłowej, dla której nie ma rzeczy niemożliwych
Dynamicznej i komunikatywnej
Zdeterminowanej do nauki i poszerzania wiedzy
Odnajdującej się zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej
Mile widziana umiejętność znajomość języka angielskim

Czego nauczysz się w trakcie stażu?


Przygotowywania analiz przedsiębiorstw





Wsparcie w nadawaniu limitów kredytowych
Monitoring mediów
Wsparcia pracowników merytorycznych zespołu Ryzyka Kredytowego w zakresie realizowanych zadań

Tauron to firma z wartościami, w której się rozwiniesz. Oferujemy:




Staż w jednej z najbardziej znanych firm w branży energetycznej
Samodzielne stanowisko pracy pod opieką profesjonalistów
Szansa na wprowadzanie w życie własnych pomysłów i rozwiązań

Dołącz do Naszego zespołu już dziś !
Aplikuj do 18.02.2018 i przekonaj się sam!
tpe.praktyki@tauron.pl

