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Jesteśmy bankiem, który łączy doświadczenie i najlepsze tradycje polskiej bankowości z 

nowoczesnym modelem prowadzenia finansów. 

 

Wyznaczamy standardy światowej bankowości dzięki długofalowej strategii wzmacniając naszą 

obecność na świecie i nieustannie ulepszając relacje z Klientami. Kładziemy nacisk nie tylko na 

bankowość, ale też na technologie i analitykę. 

 

Nasze podejście do rozwoju jest proste – stwarzamy możliwości i udostępniamy narzędzia rozwojowe, 

z których pracownicy mogą korzystać w odpowiednim dla siebie czasie, popierając jednocześnie 

postawę odpowiedzialności za kształtowanie własnej drogi zawodowej. 

 

W Citi Handlowy nie ma sztywno wyznaczonych ścieżek kariery, którymi trzeba podążać – dzięki 

mobilności zawodowej można startować w procesach rekrutacyjnych w Citi na całym świecie. 

 

 

Senior Auditor 
 

Miejsce pracy: Warszawa 

17065131 

Czym zajmuje się Senior Auditor? 

 Realizacja audytów w obszarze Rynków Finansowych zgodnie z przyjętą metodologią i 

standardami  

 Zagadnienia związane z następującymi procesami:  

o Zarządzanie aktywami i pasywami oraz płynnością banku 

o Sprzedaż i rozliczanie instrumentów rynków finansowych 

o Wycena instrumentów finansowych 

o Powiernictwo 

o Usługi banku depozytariusza 

 Realizacja przydzielonych audytów w określonych terminach oraz w ramach przydzielonych 

kosztów. 

 Prowadzenie coachingu dla członków zespołu na wszystkich etapach procesu audytu  

 Monitorowanie środowiska i ocena pojawiających się ryzyk 

 Rekomendowanie odpowiednich i pragmatycznych rozwiązań dla problemów w zakresie 

ryzyka i kontroli 

 Nawiązywanie efektywnych relacji z kierownictwem w celu dokładnego poznania i zrozumienia 

działalności biznesowej 

 Opracowywanie automatycznych procedur umożliwiających koncentrację na testach 

audytowych 

 Aktywny udział w ciągłym udoskonalaniu procesów audytowych  

Czego oczekujemy od Senior Auditora? 

 Licencjat lub równoważne wyksztalcenie, w obszarze ekonomii, finansów, bankowości 

 Dyplomy i certyfikaty (CIA, ACCA, CFA, FRM, ACT, PRM lub podobne) stanowią dodatkowe 

zalety 

 Doświadczenie na podobnym stanowisku w audycie wewnętrznym lub zewnętrznym oraz w 

zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym lub zarządzania produktami/procesami w obszarze 

rynków finansowych 

 Doświadczenie w prowadzeniu projektów audytowych  

 Wiedza specjalistyczna i doświadczenie w zakresie kontroli wbudowanych w systemy 

informatyczne oraz doskonała znajomość produktów bankowych 

 Umiejętność efektywnego prowadzenia negocjacji, aktywne podejście do spraw komunikacji 

oraz umiejętność efektywnego argumentowania w celu wsparcia niezależnych opinii 

 Chęć rozwoju w nowych obszarach specjalizacji będzie mile widziana 

 Dobra znajomość regulacji w obszarze rynków finansowych w szczególności MIFID, 

Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego 

 Doskonałe umiejętności interpersonalne  

 Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego 

Co oferujemy? 

 Pracę na pełnym wyzwań stanowisku w firmie o ustabilizowanej pozycji na rynku. 

 Udział w ciekawych, innowacyjnych projektach 

 Możliwość pracy w doświadczonym zespole oraz międzynarodowym i wielokulturowym 

środowisku 

 Stabilność zatrudnienia  i możliwości rozwoju w strukturach Banku na kilku scieżkach. 

 Liczne wyzwania w codziennej pracy 

 Atrakcyjny pakiet benefitów 

 

 
 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.  

Prosimy o zawarcie w aplikacji klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)." 

 
Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. 

Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych. 

 

www.citihandlowy.pl 

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 

http://www.citihandlowy.pl/
https://citi.taleo.net/careersection/2/jobdetail.ftl?lang=en&job=17065131

