
 
 

A CIB BANK INFORMATIKA CSAPATÁBA KERESÜNK 
 

Front-End szervező-fejlesztő gyakornokok 

 
 
Az ideális pályázónk:  

- szakirányú egyetemi iskolai tanulmányokat folytat 
- kimagasló eredményekkel rendelkezik 
- szakmailag elkötelezett az informatikai terület iránt 
- angol nyelv területén minimum középfokú- kommunikációs szintű 

nyelvtudással rendelkezik, írásban és szóban 
- érti hogy mire való egy adatmodell, egy tervezési minta 
- ismeri az enterprise Java esetleg a .NET alapjait, lehetőségeit, korlátait 
- tudja hogy milyen és mire jó egy rétegezett felépítésű alkalmazás 

architektúra, esetleg azt is, hogy mi is a SOA 
- nem ijed meg, ha valaki más által készített kódot vagy dokumentumot, 

netán hosszú naplófájlokat kell átlátni, megérteni 
- nyitott az új technológiák iránt és folyamatosan képzi magát 
- jól szót ért mérnök és nem-mérnök kollégákkal is 

 
Ha úgy érzed,hogy megfelelsz az elvárásoknak, és kedvet érzel ahhoz,hogy a CIB Bank 
Informatikai szakterülete által meghirdetett 1,5-2 éves gyakornoki programjának 
részese legyél, jelentkezz a standon lévő munkatársainknál, akik részletes felvilágosítást 
adnak Neked a program részleteiről.  
 

Célunk, hogy megtaláljuk azokat a tehetséges leendő kollégákat, 
akik karrierjüket a CIB Informatikán kezdik meg. 

 
JELENTKEZZ, PÁLYÁZZ MOST! 

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődésed és szívesen csatlakoznál 
a gyakornoki programunkhoz, kérjük, hogy mielőbb jelentkezz 

honlapunkon az „IT gyakornok” hirdetésre a 
http://www.cib.hu/cib_csoport/hr/index karrieroldalon. 

 

 



 
 

 
 
 

A CIB BANK INFORMATIKAI CSAPATÁBA KERESÜNK 
AS/400 SZERVEZŐ- FEJLESZTŐ GYAKORNOKOT 

 
 

Az ideális pályázónk:  
- szakirányú egyetemi iskolai tanulmányokat folytat 
- kimagasló eredményekkel rendelkezik 
- szakmailag elkötelezett az informatikai terület iránt 
- angol nyelv területén minimum középfokú- kommunikációs szintű 

nyelvtudással rendelkezik, írásban és szóban 
- nyitott az alábbi feladatokra:  

o számlavezető rendszert érintő igényt elemez, 
o megvalósítási tervet készít, 
o tervet implementál, 
o relációs adatmodellt tervez. 

 
Ha úgy érzed,hogy megfelelsz az elvárásoknak, és kedvet érzel ahhoz,hogy a CIB Bank 
Informatikai szakterülete által meghirdetett 1,5-2 éves gyakornoki programjának 
részese legyél, jelentkezz a standon lévő munkatársainknál, akik részletes felvilágosítást 
adnak Neked a program részleteiről.  
 

Célunk, hogy megtaláljuk azokat a tehetséges leendő kollégákat, 
akik karrierjüket a CIB Informatikán kezdik meg. 

 
JELENTKEZZ, PÁLYÁZZ MOST! 

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődésed és szívesen csatlakoznál 
a gyakornoki programunkhoz, kérjük, hogy mielőbb jelentkezz 

honlapunkon az „IT gyakornok” hirdetésre a 
http://www.cib.hu/cib_csoport/hr/index karrieroldalon. 

 
 
 

 



 
A CIB BANK INFORMATIKAI CSAPATÁBA KERESÜNK 

 
SAS adattárház  SZERVEZŐ- FEJLESZTŐ GYAKORNOKOT 

 
 

Az ideális pályázónk:  
 

- szakirányú egyetemi iskolai tanulmányokat folytat 
- kimagasló eredményekkel rendelkezik 
- szakmailag elkötelezett az informatikai terület iránt,  
- angol nyelv területén minimum középfokú- kommunikációs szintű 

nyelvtudással rendelkezik, írásban és szóban 
- problémamegoldó készséggel, csapatmunkára való hajlandósággal 

rendelkezik,  
- kellően rugalmas, rendszerszintű gondolkodással és jó kommunikációs 

készséggel rendelkezik 
- nyitott az alábbi feladatokra:  

- adattárház építés rendszerszervezési feladatainak ellátása 
- banki adatmodell továbbfejlesztése, karbantartása 
- adatpiacok kialakítása, továbbfejlesztése 
- fejlesztési igények konszolidálása 
- együttműködés az üzleti területekkel az adatpiacok továbbfejlesztésében, 
az új üzleti igények meghatározásában    
- közreműködés új alkalmazások, modulok bevezetésében, tesztelésében  
- részvétel az adatmodell változással járó banki projektekben, 
fejlesztésekben 

Ha úgy érzed,hogy megfelelsz az elvárásoknak, és kedvet érzel ahhoz,hogy a CIB Bank 
Informatikai szakterülete által meghirdetett 1,5-2 éves gyakornoki programjának 
részese legyél, jelentkezz a standon lévő munkatársainknál, akik részletes felvilágosítást 
adnak Neked a program részleteiről.  
 

Célunk, hogy megtaláljuk azokat a tehetséges leendő kollégákat, 
akik karrierjüket a CIB Informatikán kezdik meg. 

 
JELENTKEZZ, PÁLYÁZZ MOST! 

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődésed és szívesen csatlakoznál 
a gyakornoki programunkhoz, kérjük, hogy mielőbb jelentkezz 

honlapunkon az „IT gyakornok” hirdetésre a 
http://www.cib.hu/cib_csoport/hr/index karrieroldalon. 

 
 



 
A CIB BANK INFORMATIKAI CSAPATÁBA KERESÜNK 

 
VEZETŐ GYAKORNOKOT 

 
 

Az ideális pályázónk:  
- szakirányú egyetemi iskolai tanulmányokat folytat 
- kimagasló eredményekkel rendelkezik, 
- szakmailag elkötelezett az informatikai terület iránt,  
- angol nyelv területén minimum középfokú- kommunikációs szintű 

nyelvtudással rendelkezik, írásban és szóban 
- képes mások munkájának, képzésének/fejlesztésének megtervezésére 
- képes mások számára visszajelzést adni 
- képes határozott fellépésre, iránymutatásra, erős szervezői 

kompetenciákkal rendelkezik, kommunikációs készsége kimagasló 
- csoportmunkában vezetőként képes viselkedni, ugyanakkor másokat 

támogat, segít, ösztönöz a jobb teljesítmény érdekében 
- problémamegoldó készséggel, csapatmunkára való hajlandósággal 

rendelkezik,  
 
A két éves gyakornoki program során a felvételre kerülő szakmai 
gyakornokok munkájának megtervezését és folyamatos szervezését vezető 
gyakornokok látják el.  A vezetői gyakornoki programba felvételre kerülő, 
a vezetési módszertanok iránt érdeklődő és a vezetői gyakornoki profilnak 
megfelelő pályázóink, leendő kollégáink számára, magas szintű, folyamatos 
fejlesztést, képzést, vezetői mentoring rendszert biztosítunk, hogy 
feladatukat sikeresen végezhessék.  
 
Ha úgy érzed,hogy megfelelsz az elvárásoknak, és kedvet érzel ahhoz,hogy a CIB Bank 
Informatikai szakterülete által meghirdetett 1,5-2 éves gyakornoki programjának 
részese legyél, jelentkezz a standon lévő munkatársainknál, akik részletes felvilágosítást 
adnak Neked a program részleteiről.  

 
Célunk, hogy megtaláljuk azokat a tehetséges leendő kollégákat, 

akik karrierjüket a CIB Informatikán kezdik meg. 
 

JELENTKEZZ, PÁLYÁZZ MOST! 
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődésed és szívesen csatlakoznál 

a gyakornoki programunkhoz, kérjük, hogy mielőbb jelentkezz 
honlapunkon az „IT gyakornok” hirdetésre a 

http://www.cib.hu/cib_csoport/hr/index karrieroldalon. 


