
Młodszy Analityk w Departamencie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy

Czytasz to ogłoszenie, ponieważ szukasz nowych możliwości zawodowych.

Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalistą w branży, doświadczoną osobą chcącą zmienić 

swoją ścieżkę kariery, czy też absolwentem / studentem poszukującym pierwszej pracy, mamy 

wiele do zaoferowania.

Jest to okazja, obok której trudno przejść obojętnie.

Każdego dnia będziesz mógł uczyć się, zdobywać nowe umiejętności i kompetencje oraz 

stawiać czoła ciekawym wyzwaniom, które pomogą Ci się rozwijać.

Nie przegap swojej szansy, aplikuj już teraz na stanowisko Młodszego Analityka ds. 

Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy w Olsztynie.

Na czym polega przeciwdziałanie praniu pieniędzy – Anti-Money Laundering (AML)?

Naszą misją jest ochrona globalnego systemu finansowego – realizujemy ją poprzez 

zapobieganie przestępstwom takim jak pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu.

Każdego dnia, wykorzystując najnowsze rozwiązania i wiedzę naszych ekspertów, chronimy 

klientów z całego świata, a także dbamy o reputację organizacji. Nasze działania często 

pomagają lokalnym władzom w podjęciu szybkiej interwencji i walce z przestępstwami 

finansowymi.

Jaka będzie Twoja rola?

Czy wiesz, że przestępcy zajmujący się handlem narkotykami czy korupcją muszą “wyczyścić” 

pieniądze, które dzięki swojej nielegalnej działalności zarabiają, żeby wprowadzić je w obieg? 

Szacuje się, że co roku „prane” są nawet miliardy dolarów.

Jako członek departamentu AML będziesz zapobiegać nielegalnym działaniom przestępczym, 

monitorować i analizować globalne transakcje pod kątem sygnałów wskazujących na pranie 

pieniędzy lub finansowanie terroryzmu, a także zgłaszać podejrzane aktywności.

Oczekiwania:

• Jedyne, czego potrzebujesz, żeby do nas dołączyć, to:

• Dobra znajomość j. angielskiego

• Sprawność w korzystaniu z komputera (mile widziana umiejętność korzystania z programów 

MS Outlook i Excel)

• Zdolności analityczne

• Chęć do rozwoju kariery w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i motywacja do nauki.

Co oferujemy:

• Umowę o pracę

• Bogaty pakiet socjalny (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie)

• Możliwość zdobycia doświadczenia w nowoczesnej organizacji o ugruntowanej pozycji na 

rynku

• Możliwość rozwoju w strukturach firmy i uczenia się od najlepszych

• Dodatkowo: sponsorowany Pracowniczy Plan Emerytalny, Program Pomocy Pracowniczej, 

Piątki bez Zooma, Dzień Citi Reset, Dzień Charytatywny, Dzień Rozwoju, elastyczne warunki 

pracy (w tym praca zdalna i możliwość rozpoczęcia pracy między 7 a 10 rano) i wiele 

ciekawych wewnętrznych inicjatyw rozwojowych

Aplikuj teraz! https://citi.me/3v4prnm
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