НЕОГРАНИЧЕНИ
МОЖНОСТИ

Специјалист за усогласеност
со BCBS 239 принципите
Можност да се приклучите на НЛБ Групацијата (Group Independent Validation Unit)
Позиција: Специјалист за усогласеност со BCBS 239 принципите
Служба: Тим за валидација на усогласеност со BCBS 239 принципите на НЛБ Групација
Слободни места: 2 (1 ИТ + 1 Управување со ризици)
Локација: Скопје
Ги покануваме мотивираните поединци да се приклучат на тимот за валидирање на усогласеноста со Базелските
принципи за ефикасно управување со податоците во НЛБ Групацијата (Group Independent Validation Unit),
кој ќе го следи и подобрува усогласувањето со барањата на BCBS 239 во банките на НЛБ Групацијата.
Ние нудиме исклучителна можност:
• да соработувате во успешна и реномирана компанија која ги следи најновите трендови во финансиската индустрија,
• да работите со најдобрите на подрачјето и во исто време со најсовремените технологии
• да учествувате во развојот и имплементацијата на современи иновативни дигитални решенија
• постојано да го надградувате вашето знаење
Тимот за валидација на усогласеност со BCBS 239 принципите на НЛБ Групација претставува
“втора линија на одбраната”, контролна функција чија цел е да се осигура дека контролите за управувањето
со податоци се дизајнирани и ефикасно функционираат за да се митигираат значителните ризици.
Оваа функција има важна улога во НЛБ Групацијата преку својата експертиза и искуство за BCBS 239, ИТ,
управување со податоци и известување од перспектива на валидација/контрола.
Улога во тимот:
На оваа позиција ќе бидете одговорни за управување со целиот процес на валидирање на усогласеноста со
Базелските принципи за ефективно агрегирање и известување на податоци за управување со ризици (BCBS 239)
во НЛБ Групацијата.
Примарната цел на овој тим е да потврди дека НЛБ д.д. и нејзините подружници го исполнуваат целосниот опсег на
барањата на BCBS 239. Останатите критични текови на податоци низ различни функции на банката се исто така во
делокруг на оваа улога.
Ќе работите директно со Овластеното лице за управување со податоци на ниво на НЛБ Групација
(Group Data Governance Officer) за да воспоставите рамка за усогласеност со BCBS 239
Твоите работни цели:
• Дизајнирање на процесите и процедурите за проверка на усогласеноста со BCBS 239;
• Изведување на контролни тестни активности и управување со процесот на валидирање во
сите банки во НЛБ Групацијата;
• Одржување ефикасна и ажурна база на податоци за спроведените валидации и докази
• Валидирање на усогласеноста;
• Обезбедување ефективна имплементација на тестирањето и процедурите за валидација на BCBS 239 и
обезбедување нивно усогласување со методологијата за валидација на усогласеноста;
• Одржување на регистар на прашањата поврзани со тестот за валидација што ги опфаќа сите аспекти на BCBS 239;
• Спроведување валидација на политиките и процесите на организационите единици што се предмет на контола;
• Иницирање на процес на вклученост и дискусии со клучните засегнати страни за да се обезбеди соработка при
дефинирање на резултатите од валидацијата.
• Известување и следење
• Следење и известување за статусот на Банката во однос на усогласеноста со BCBS 239, како и статусот на
спроведување на корективните активности
• Соработка со засегнатите страни за следење на спроведувањето на корективните планови и резултати;
• Мониторинг на отворените прашања нагласени во наодите од валидацијата
• Подготовка на извештаи за статусот за усогласеност до Управниот одбор на НЛБ,
високиот менаџмент и/или регулаторот;
• Развој и одржување на стручното знаење за барањата на BCBS 239, управување со податоци,
управување со ризици, ИТ процеси и свесност за најдобрата практика на ниво на индустрија.
Твојот профил:
• Универзитетско образование од областа на бизнис, финансии, економија, инженерство, компјутерски науки
или друга аналитички интензивна дисциплина;
• Минимум 5 години работно искуство во управување со податоци, управување со ризици,
ревизија или усогласеност со прописи;
• Адекватно разбирање на банкарската регулатива;
• Искуство и добро разбирање на принципите за управување со податоци, вклучувајќи контроли и управување;
• Познавање на банкарската дејност, политики, процеси, процедури и системи, особено поврзани со управување со
податоци и способности за известување ќе се смета за предност;
• Аналитички вештини за проценка на усогласеноста на сложените текови на податоци
• Познавање на архитектура на податоци и ИТ инфраструктура, контроли, промени и алатки за крајни корисници;
• Напредно разбирање на data lineage, мапирање и моделирање на податоци
• Одлични вештини за соработка и способност за работа со различни функционални и географски линии;
• Способност за приоретизација и управување со повеќе задачи;
• Одлично познавање на англиски јазик (писмен и говорен);
• Добри аналитички вештини и здраво расудување;
• Тимски играч со добри интерперсонални и комуникациски вештини и способност за работа со соработници
од различни функционални подрачја.
Пријавете се сега за да се придружите и да станете член на нашиот НЛБ тим. Вашите апликации (кратка биографија
и
мотивациско писмо) ги очекуваме на nlbkariera@nlb.mk или на следниот линк со избирање на работната позиција
најдоцна до 22 август 2022 година.
Само кандидатите кои ги исполнуваат основните критериуми ќе бидат контактирани за интервју.
НЛБ Групација е работодавач кој нуди еднакви можности за сите.

