Πρόγραμμα Internship
Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής
Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι
Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ Τραπεηικισ
παρζχοντασ τθν ευκαιρία ςε τελειόφοιτουσ / απόφοιτουσ τθσ τελευταίασ διετίασ (από
1/1/2013) να αποκτιςουν επαγγελματικι εμπειρία ςτο αντικείμενο των ςπουδϊν τουσ,
μζςω ζμμιςκθσ πρακτικισ άςκθςθσ, πλιρουσ απαςχόλθςθσ, διάρκειασ 6 ζωσ 12 μθνϊν.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
-

Κάτοχοι Α’ Πτυχίου ςτουσ τομείσ/αντικείμενα που αναφζρονται ςτισ περιγραφζσ των
κζςεων, με ελάχιςτθ αποδεκτι βακμολογία 6,50/10 (Λίαν Καλϊσ)

-

Βακμόσ Μεταπτυχιακοφ Τίτλου Σπουδϊν ι, για τουσ Τελειόφοιτουσ, Μζςοσ Όροσ
Αναλυτικισ Βακμολογίασ, κατ’ ελάχιςτον 7,00/10. Σθμειϊνεται ότι οι Τελειόφοιτοι κα
πρζπει να ζχουν ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ το 50% των προβλεπόμενων μακθμάτων του
προγράμματοσ ςπουδϊν τουσ.

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ
Η αξιολόγθςθ των αιτιςεων κα πραγματοποιθκεί βάςει αντικειμενικϊν κριτθρίων, όπωσ
οι ακαδθμαϊκζσ τουσ επιδόςεισ κακϊσ και ο βακμόσ ςτον οποίο καλφπτουν τισ
προδιαγραφζσ κάκε κζςθσ, ενϊ θ επιλογι των καταλλθλότερων υποψθφίων για το
Πρόγραμμα κα πραγματοποιθκεί μζςω:
- Τεςτ ικανοτιτων και
- Συνεντεφξεων με αρμόδια Στελζχθ τθσ Τράπεηασ

ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να αποςτείλουν το αργότερο μζχρι τη Δευτζρα, 16/2/2015
(ώρα 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 (μζχρι 3 κζςεισ )
- Το Βιογραφικό τουσ ημείωμα

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

Αντίγραφο πτυχίου

-

Αντίγραφο μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν ι, για τουσ Τελειόφοιτουσ, αντίγραφο
τρζχουςασ /αναλυτικισ βακμολογίασ

-

Αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ

Για οποιαδιποτε περαιτζρω διευκρίνιςθ ι πλθροφορία οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να
απευκφνονται ςτθ Διεφκυνςθ Στρατθγικισ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Τράπεηασ και Ομίλου
ςτισ κ.κ. Μαριάνκθ Αβραμίδου (τθλ. 210-3342425), Σιάρκου Αικατερίνθ (τθλ. 210-3341047)
και Μπαμπιολάκθ Φανι (τθλ. 210-3342094).
Ακολουκοφν οι περιγραφζσ των προςφερόμενων κζςεων απαςχόλθςθσ/πρακτικισ άςκθςθσ
ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ Τραπεηικισ και τα προςόντα που απαιτοφνται για τθν κάλυψι
τουσ.

1. Πρακτική Άσκηση στα Τμήματα E-banking Ιδιωτών / Εταιρικών Πελατών & Mobile
(3 θέσεις) / ΚΩΔ. IΒ 1
Α. Μονάδα Υποδοχής: Τομέας Ηλεκτρονικής Τραπεζικής - Υποδιεύθυνση Ανάπτυξης
Προϊόντων (Product Development)
Β. Τόπος Εργασίας: Λεωφ. Συγγρού 174
Γ. Περιγραφή Κύριων Εργασιών
-

Λειτουργία και ανάπτυξη υπηρεσιών και εργασιών στο internet, mobile και tablet
banking, καθώς και συναφών ηλεκτρονικών υπηρεσιών (όπως ενδεικτικά πληρωμές
με κινητό, ηλεκτρονικές εισπράξεις μέσω συνεργαζόμενων δικτύων λιανικής, κ.ά.

-

Ανάπτυξη, αξιοποίηση και εκμετάλλευση όλων των εναλλακτικών δικτύων διάθεσης
προϊόντων και υπηρεσιών της Τράπεζας και του Ομίλου

-

Υποστήριξη για τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας των εναλλακτικών δικτύων,
αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, καθώς και παρακολούθηση, από πλευράς
εξέλιξης μεγεθών, όλων των εργασιών που εξυπηρετούνται από τα εναλλακτικά δίκτυα
που διαθέτει η Τράπεζα

-

Έρευνα

και

παρακολούθηση

των

τεχνολογικών

εξελίξεων

στον

τομέα

των

εναλλακτικών δικτύων, βελτιστοποίηση των υφιστάμενων ηλεκτρονικών καναλιών και
υπηρεσιών και προτάσεις για ανάπτυξη νέων
Δ. Προδιαγραφές Θέσης:
Πτυχίο, κατά προτίμηση, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοικητική Επιστήμη και
Τεχνολογία ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Τελειόφοιτοι ή Απόφοιτοι Μεταπτυχιακών Σπουδών της τελευταίας διετίας (από
1/1/2013) στην Επιχειρηματική Αναλυτική (Business Analytics) ή στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων (MBA)
Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2)
Επιθυμητή η προϋπηρεσία και η ακαδημαϊκή εξειδίκευση (professional diplomas,
workshops κτλ) στον τομέα του e-Business

2. Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Εταιρικών Πελατών (1 θέση) / ΚΩΔ. IΒ 2
Α. Μονάδα Υποδοχής: Τομέας Ηλεκτρονικής Τραπεζικής - Υποδιεύθυνση Προώθησης
Προϊόντων
Β. Τόπος Εργασίας: Λεωφ. Συγγρού 174
Γ. Περιγραφή Κύριων Εργασιών
Ενέργειες για την άμεση προώθηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Τράπεζας σε
εταιρικούς πελάτες
Επέκταση πελατολογίου
Υποστήριξη εταιρικών πελατών για την ένταξη και χρήση των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών
Δ. Προδιαγραφές Θέσης:
Πτυχίο, κατά προτίμηση, στους τομείς Μάρκετινγκ, Επικοινωνίας, Ψυχολογίας ή
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τελειόφοιτοι ή Απόφοιτοι Μεταπτυχιακών Σπουδών της τελευταίας διετίας (από
1/1/2013) στο Μάρκετινγκ
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1)
Επιθυμητή η ακαδημαϊκή εξειδίκευση (professional diplomas, workshops κτλ) και η
προϋπηρεσία στους τομείς των Πωλήσεων και της Εξυπηρέτησης Πελατών

3. Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Ιδιωτών (1 θέση) / ΚΩΔ. IΒ 3
Α. Μονάδα Υποδοχής: Τομέας Ηλεκτρονικής Τραπεζικής - Υποδιεύθυνση

Προώθησης

Προϊόντων
Β. Τόπος Εργασίας: Λεωφ. Συγγρού 174
Γ. Περιγραφή Κύριων Εργασιών
Υποστήριξη ενεργειών για τη διεύρυνση του πελατολογίου ιδιωτών
Παρακολούθηση της στοχοθέτησης για την προώθηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε
ιδιώτες
Παρακολούθηση της υλοποίησης των προωθητικών ενεργειών που
πραγματοποιούνται μέσω του δικτύου καταστημάτων και του τηλεφωνικού κέντρου
Δ. Προδιαγραφές Θέσης:
Πτυχίο, κατά προτίμηση, στους τομείς Μάρκετινγκ, Επικοινωνίας, Ψυχολογίας ή
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τελειόφοιτοι ή Απόφοιτοι Μεταπτυχιακών Σπουδών της τελευταίας διετίας (από
1/1/2013) στο Μάρκετινγκ
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1)
Επιθυμητή η ακαδημαϊκή εξειδίκευση (professional diplomas, workshops κτλ) και η
προϋπηρεσία στους τομείς των Πωλήσεων και της Εξυπηρέτησης Πελατών

4. Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Customer Experience (2 θέσεις) / ΚΩΔ. IΒ 4
Α. Μονάδα Υποδοχής: Τομέας Ηλεκτρονικής Τραπεζικής - Υποδιεύθυνση Ψηφιακής
Εμπειρίας Πελάτη (Digital Customer Experience)
Β. Τόπος Εργασίας: Λεωφ. Συγγρού 174
Γ. Περιγραφή Κύριων Εργασιών
Συνεχής σχεδιαστική και λειτουργική βελτίωση, σύμφωνα με τις σύγχρονες
τεχνολογικές εξελίξεις, του διαδικτυακού τόπου της Τράπεζας, του Intranet της
Τράπεζας, καθώς και των καναλιών i-bank Internet Banking, Mobile & Tablet
Banking, Simple Pay, με στόχο το βέλτιστο user experience
Δ. Προδιαγραφές Θέσης:
Κάτοχοι Προπτυχιακού Τίτλου Σπουδών της τελευταίας διετίας (από 1/1/2013) στη
Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία
Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Επιχειρηματική Αναλυτική (Business Analytics) ή στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) επιθυμητές
Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2)
Επιθυμητή η ακαδημαϊκή εξειδίκευση (professional diplomas, workshops κτλ) και η
προϋπηρεσία στον τομέα του σχεδιασμού user interface και (digital) user experience

5. Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Διαχείρισης Περιεχομένου (1 θέση) / ΚΩΔ. IΒ 5
Α. Μονάδα Υποδοχής: Τομέας Ηλεκτρονικής Τραπεζικής - Υποδιεύθυνση Ψηφιακής
Εμπειρίας Πελάτη (Digital Customer Experience)
Β. Τόπος Εργασίας: Λεωφ. Συγγρού 174
Γ. Περιγραφή Κύριων Εργασιών
Διαχείριση του web portal της Τράπεζας και συντονισμός της ενημέρωσης
περιεχομένου σε αυτό, με τη συνεργασία των εμπλεκόμενων Μονάδων της Τράπεζας
Υποστήριξη των χρηστών που ανεβάζουν και συντηρούν περιεχόμενο στο site
Επιμέλεια κειμένων και βελτιστοποίηση της παρουσίασης των σελίδων που αφορούν
στα εναλλακτικά δίκτυα της Τράπεζας στο web portal
Διαχείριση τυχόν microsites ή web εφαρμογών του web portal της Τράπεζας
Έρευνα / εισήγηση για νέες web εφαρμογές
Δ. Προδιαγραφές Θέσης:
Κάτοχοι Προπτυχιακού Τίτλου Σπουδών της τελευταίασ διετίασ (από 1/1/2013) στη
Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία
Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Επιχειρηματική Αναλυτική (Business Analytics) ή στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) επιθυμητές
Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2)
Επιθυμητή η ακαδημαϊκή εξειδίκευση (professional diplomas, workshops κτλ) και η
προϋπηρεσία στον τομέα του σχεδιασμού user interface και (digital) user experience

6. Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Tρίτα Δίκτυα (1 θέση) / ΚΩΔ. IΒ 6
Α. Μονάδα Υποδοχής: Τομέας Ηλεκτρονικής Τραπεζικής – Υποδιεύθυνση Ανάπτυξης
Υπηρεσιών (Business Development)
Β. Τόπος Εργασίας: Λεωφ. Συγγρού 174
Γ. Περιγραφή Κύριων Εργασιών
Έρευνα και εντοπισμός κατάλληλων σημείων για δημιουργία Simple Pay Spots
Έρευνα και εντοπισμός συνεργασιών με νέα τρίτα δίκτυα για την προώθηση
ηλεκτρονικών υπηρεσιών εκκαθάρισης συναλλαγών
Προώθηση του concept των Simple Pay Spots στους εμπόρους και σύναψη
συμφωνιών
Έλεγχος σωστού branding και merchandising στα Simple Pay Spots
Δ. Προδιαγραφές Θέσης:
Πτυχίο, κατά προτίμηση, στους τομείς Μάρκετινγκ, Επικοινωνίας, Ψυχολογίας ή
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τελειόφοιτοι ή Απόφοιτοι Μεταπτυχιακών Σπουδών της τελευταίας διετίας (από
1/1/2013) στο Μάρκετινγκ
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1)
Επιθυμητή η προϋπηρεσία στους τομείς των Πωλήσεων και του Μάρκετινγκ
Επιθυμητή η εμπειρία στον τομέα του Digital Marketing

7. Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Social Media (1 θέση) / ΚΩΔ. IΒ 7
Α. Μονάδα Υποδοχής: Τομέας Ηλεκτρονικής Τραπεζικής – Υποδιεύθυνση Ανάπτυξης
Υπηρεσιών (Business Development)
Β. Τόπος Εργασίας: Λεωφ. Συγγρού 174
Γ. Περιγραφή Κύριων Εργασιών
Συμμετοχή στην αποτελεσματική διαχείριση των λογαριασμών του i-bank στα Social
Media (σε συνεργασία με τη Δ/νση μάρκετινγκ)
Παρακολούθηση των αναφορών για το i-bank και την ΕΤΕ στα Social Media (social
media monitoring)
Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της υπηρεσίας Social Media Influence
Δ. Προδιαγραφές Θέσης:
Πτυχίο, κατά προτίμηση, στους τομείς Μάρκετινγκ, Επικοινωνίας, Ψυχολογίας ή
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τελειόφοιτοι ή Απόφοιτοι Μεταπτυχιακών Σπουδών της τελευταίας διετίας (από
1/1/2013) στο Μάρκετινγκ
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1)
Επιθυμητή η προϋπηρεσία στους τομείς των Πωλήσεων και του Μάρκετινγκ
Επιθυμητή η εμπειρία στον τομέα του Digital Marketing

