
 
 

 

 

Hitelkockázat-elemző Gyakornoki Program 

Tekintettel a COVID-19 (koronavírus) folyamatos terjedésére, minden interjút telefonon vagy virtuális 

kapcsolaton keresztül folytatunk a jelöltek és alkalmazottaink védelme érdekében. 

Helyszín: Budapest 

Felvétel: Folyamatos 

Program hossza: Minimum 6 hónap, heti 20-40 óra közötti flexibilis beosztással 

 

Amit nyújtunk: 

 Egy globális, piacvezető banknál tanulhatod meg a hitel- és partnerkockázat-kezelés alapjait 

 Egy támogató, nemzetközi csapat tagja leszel 

 Folyamatosan fejlődhetsz és képezheted magad kollégáink és tréningek segítségével, 

valamint hozzáférhetsz a Morgan Stanley összes piaci elemzéséhez 

 Globális szinten építhetsz kapcsolatokat 

 Sikeres gyakornokságot követően lehetőséged nyílhat teljes állásban csatlakozni rotációs 

programunkhoz 

 Lehetőség a gyakornokság online elvégzésére 

 

Mi lesz a feladatod? 

 Ügyfeleink pénzügyi elemzése során megismered különféle vállalatok, bankok, befektetési 

alapok működési modelljét és segítesz felmérni, hogy milyen kockázatoknak vagyunk 

kitéve tevékenységünk során 

 Iparági szintű elemzéseid során megállapítod, hogy milyen trendek befolyásolják a 

világgazdaságot és a különböző piacokat 

 Elemzéseid során javaslatot teszel, hogy ügyfeleink milyen kockázati besorolást kapjanak és 

mekkora kockázatot vállaljunk velük kapcsolatban 

 Folyamatosan követed a pénzügyi és gazdasági híreket, hogy lásd hogyan változik a 

kockázati környezet 

 

Téged keresünk, ha: 

 Motivál, hogy egy globális, piacvezető banknál ismerheted meg a pénzügyi világ működését 

 Aktív felsőfokú (Bsc, Msc, Phd) hallgatói jogviszonyod van pénzügyi, számviteli, üzleti, 

gazdasági vagy hasonló területen 

 Logikusan gondolkodsz és alakítod ki véleményedet, jó elemző készséggel rendelkezel 

 Felhasználói szinten ismered a Microsoft Office termékeket (főleg Excel, Word) 

 Felső fokon beszélsz Angolul 

 

Jelentkezz ide kattintva angol nyelvű önéletrajzoddal. 

https://morganstanley.tal.net/vx/brand-0/candidate/so/pm/1/pl/1/opp/10267-2021-Risk-Management-Off-cycle-Internship-Credit-Research-Budapest/en-GB


 
 

 

Rólunk: A Morgan Stanley Credit Risk Management (CRM) csapata annak kockázatát méri fel, hogy 

különböző ügyfeleink (válallatok, bankok, befektetési alapok stb.) képesek-e cégünkkel szemben 

fennálló kötelezettségeiknek a vállaltak szerint megfelelni.  Ennek érdekében kollégáink részletes 

pénzügyi elemzéseket végeznek, hogy ügyfeleinket a megfelelő kockázati kategóriába sorolják, 

valamint folyamatosan figyelemmel kísérik, hogy felmerülnek-e olyan körülmények vagy változások, 

melyek ezekre a döntésekre hatással lehetnek.  A CRM csapat ezen felül minden ügyfélre vonatkozóan 

kereskedési és kitettségi limiteket is meghatároz, valamint az üzletkötő részlegekkel folyamatosan 

kapcsolatot tartva biztosítja, hogy a megfelelő kockázati szempontok mérlegelésre kerüljenek a hitel- 

és derivatív tranzakciók elbírálása folyamán. 

 

A cégünkről:  

 
A Morgan Stanley-nél megalapozhatod és kiteljesítheted szakmai karriered. Megtanulhatod az 

alapokat, tapasztalatot szerezhetsz és hosszú távú lehetőségek közül válogathatsz. Ehhez a hátteret 

a nemzetközi, több kultúrát magába olvasztó környezet adja, amely elismeri és előnyt kovácsol a 

sokszínűségből. 

 

A munkavégzés feltételeinek rugalmasságával kapcsolatos kérdésekkel fordulj bátran HR-es 
kollégáinkhoz. A Morgan Stanley-nél fontosnak tartjuk, hogy a megfelelő rugalmasság biztostásával 
dolgozóinknak nagyobb szabadságot adjunk. 
 
A Morgan Stanley elkötelezetten alkalmazza az egyenlő bánásmód elvét. Cálunk, hogy támogató és 
befogadó munkakörnyezetet teremtsünk, amelyben mindenki a lehető legjobban tud dolgozni. 
Kollégáink változatos háttérrel és tapasztalatokkal érkeznek hozzánk, ami sokszínűségünk alapját adja. 
Ennek fenntartására figyelmet fordítunk a toborzás, a karrierfejlesztés és a munkahelyi környezet aktív 
alakítása során. 

 

  


