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O RAIFFEISEN CENTROBANK 
Raiffeisen Centrobank AG (RCB) 
je kompetenčným centrom pre 
obchodovanie s certifikátmi 
a akciami v Rakúsku so silným 
regionálnym zameraním na 
strednú a východnú Európu. Ako 
priekopník a líder na trhu v oblasti 
štruktúrovaných produktov ponúka 
RCB širokú škálu certifikátov pre 
všetky situácie na trhu a potreby 
klientov.

Okrem toho je RCB relevantným 
tvorcom trhu pre akcie a akciové 
deriváty v nemecky hovoriacich 
krajinách, ako aj v CEE. Ako najväčší 
domáci tvorca trhu na viedenskej 
burze poskytuje likviditu pre rakúsky 
trh. RCB je dcérskou spoločnosťou 
Raiffeisen Bank International AG.

 
Sledujte nás na

Navštívte nás web www.rcb.at

Raiffeisen Centrobank AG  
Member of RBI Group 

Am Stadpark 9, 1030 Vienna, Austria 
Katja Kreiner, recruiting@rcb.at

Tešíme sa na Vašu žiadosť.

Tešíme sa na Vašu žiadosť na našej domovskej stránke: 
www.rcb.at/en/careers. Vezmite, prosím, na vedomie, že 
žiadosti budeme posudzovať len prostredníctvom 
registrácie cez našu webovú stránku.

Do našej slovenskej pobočky v Bratislave hľadáme:

AML COMPLIANCE OFFICER &  
BACK OFFICE MANAGER (F/M/D)
PRACOVNÁ NÁPLŇ

 – AML pracovník so zodpovednosťou za lokálnu Compliance v našej slovenskej pobočke 
v Bratislave s podporou centrály vo Viedni

 – Analýza slovenských legislatívnych požiadaviek, najmä pravidiel správania sa na trhu, 
ochrany investora a prevencie legalizácie príjmov z trestnej činnosti

 – Vykonávanie odborných a efektívnych Mid a Back Office procesov a kontrol v rámci 
nášho obchodovania s certifikátmi v súlade s pravidlami a štandardmi skupiny RBI

 – Spolupráca so slovenskými regulačnými úradmi a orgánmi činnými v trestnom konaní 
 – Úzka spolupráca so zamestnancami centrály vo Viedni 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA
 – Aspoň tri roky skúseností na oddelení Compliance vo finančnej inštitúcii s reguláto-
rom finančného trhu alebo v poradenskej firme so zameraním na trhové správanie, 
ochranu investora, alebo prevenciu legalizácie príjmov z trestnej činnosti 

 – Plynulá znalosť slovenského a anglického jazyka
 – Tímový hráč, flexibilita a schopnosť čeliť výzvam
 – Vedieť si efektívne rozdeliť čas a priorizovať úlohy
 – Skúsenosť s komunikáciou s regulačnými úradmi a orgánmi činnými v trestnom konaní 
je výhodu

ČO PONÚKAME
Čaká Vás pozícia v Bratislave, ktorá prináša mnoho výziev v jednej z popredných rakúskych 
investičných bánk so zameraním na strednú a východnú Európu.

Ponúkame flexibilnú pracovnú dobu a plné vybavenie pre home office.
Za prácu na plný úväzok ponúkame ohodnotenie 2,500€/mesačne.
Prípadne ponúkame možnosť čiastočného úväzku na aspoň 30h/týždenne. 

Sme hrdí na to, že sme zamestnávateľ, ktorý ponúka rovnosť príležitostí. Posúdení budú 
všetci kvalifikovaní uchádzači, bez ohľadu na vek, národnosť, rasu alebo farbu pleti, 
pôvod, náboženstvo, politické alebo iné názory, pohlavie, sexuálnu orientáciu alebo zdra-
votné znevýhodnenie.

Zaujímajú Vás finančné trhy a investície? Potom patríte k nám!

Uchádzajte sa  
TERAZ!

http://www.rcb.at
https://www.linkedin.com/company/107148/
https://www.youtube.com/channel/UCfVoPuzPptKZLhvPUtYs7bg
https://www.karriere.at/f/raiffeisen-centrobank
https://jobs.rcb.at/Onlinebewerbung/Programme/onlinebewerbung_start.php?template=3&objnr=82367

