Ja esi gatavs jauniem izaicinājumiem, attīstīt un iegūt papildus jaunas zināšanas un
pieredzi klientu datu kvantitatīvajā analīzē, ko sniedz finanšu sektora līderis, tad
aicinām pievienoties Swedbank Klientu apkalpošanas pārvaldes Pārdošanas un
servisa vadības daļas komandai

Analītiķi – statistiķi
Par amatu:
Analītiķis/-e-statistiķis/-e, veicot kvantitatīvo analīzi, piedalās lēmumu pieņemšanas procesā,
kas saistīts ar kādu no Pārdošanas un servisa vadības daļas atbildībām. Kvantitatīvā analīze
tiek veikta par produktiem, klientu, klientu profilu, klienta ieradumiem pirkt, lietot bankas
produktus un pakalpojumus. Šādas analīzes ietvaros tiek veidoti jauni vai pielietoti esošie
analītiskie modeļi, ja nepieciešams – tos labojot. Iegūtie rezultāti tiek interpretēti un
prezentēti.
Par Tevi:
•
•
•

esi gatavs jauniem izaicinājumiem un atvērts jaunām idejām;
vēlies attīstīt esošās un iegūt jaunas zināšanas un pieredzi klientu datu kvantitatīvajā
analīzē;
interesējies par jaunumiem datu analīzē.

Mēs sagaidām:
•
•
•
•
•
•
•
•

labas prasmes ekonometrijā un statistikā;
labas analītiskās un loģiskās domāšanas spējas kombinācijā ar inovatīvu un radošu
attieksmi pret darba pienākumiem un atvērtību jaunām idejām;
augstu atbildības sajūtu, precizitāti un spēju intensīvi strādāt ar lielu informācijas
apjomu;
prasmi strādāt gan komandā, gan patstāvīgi, kā arī elastīgi reaģēt uz dažādām
situācijām;
augstāko izglītību/vai studē (pēdējo kursu students) ekonomikā, finansēs, banku
zinībās un/vai matemātikā, statistikā;
labas latviešu un angļu valodas zināšanas;
labas datorprasmes un teicamas MS Office Excel zināšanas;
kā priekšrocība tiks uzskatīta iepriekšēja pieredze kā analītiķim, kā arī pieredze darbā
ar statistiskajām vai ekonometriskajām programmām - SPSS, SAS vai līdzīgām.

Mēs Tev piedāvājam:
•
•
•

bagātināt pieredzi, strādājot aizraujošu darbu starptautiskā uzņēmumā;
realizēt profesionālo un personīgo potenciālu uzņēmumā ar labu darba devēja
reputāciju;
atsaucīgus kolēģus un vadītājus, uz kuru pieredzi un atbalstu var droši paļauties.

Ja Tu saskati sev pozitīvu izaicinājumu un profesionālās izaugsmes iespējas, sūti savu
pieteikuma vēstuli un CV uz Personals@swedbank.lv ar norādi “Analītiķis/-e - statistiķis/-e
Pārdošanas un servisa vadības daļā” līdz 21.decembrim.

