Soflab Services Sp. z o.o. dla swojego Klienta, międzynarodowego banku, poszukuje osoby na
stanowisko Junior Business Continuity Planning Consultant w Oslo, Norwegia na okres wrzesień –
grudzień 2017 (z opcją przedłużenia).

Projekt od września do końca roku zakłada realizację Faz 1-3 wdrożenia Business Continuity Planning
w międzynarodowym Banku w 4 krajach: Norwegia, Szwecja, Finlandia, Dania.
Faza 1: rozpoczęta, nie dokończona, polega na analizie spisanych już procesów biznesowych banku.
Wymaga ona dalszych prac, które polegają na omówieniu procesów biznesowych z pracownikami
banku i ustalenia na ile poszczególne procesy są kluczowe dla funkcjonowania banku. Potrzebna
będzie także identyfikacja ryzyk związanych z aktualnym funkcjonowaniem tych procesów.
Faza 2 będzie polegać na opracowaniu procedur Business Continuity pozwalających zarządzić
ryzykami zidentyfikowanymi w ramach Fazy 1 i dodatkowo na wprowadzeniu odpowiednich procedur
do istniejącego w banku systemu IT.
Faza 3 będzie polegać na przeszkoleniu pracowników Banku w zakresie stworzonych procedur i
wyegzekwowaniu od nich deklaracji stosowania BCP.

Główną lokalizacją prac będzie Oslo, wymagane będą zapewne także wyjazdy do innych lokalizacji w
krajach skandynawskich.
Bank poszukuje 1 osoby na poziomie Junior, która dołączy do zespołu składającego się z 1 osoby na
poziomie Senior i 2 innych Juniorów.
- Osoba na poziomie Senior będzie liderem projektu odpowiedzialnym za opracowanie kluczowych
procedur BC oraz zarządzanie zespołem 3 Juniorów .
- Poszukiwana osoba na poziomie Junior będzie 1 z 3 osób na poziomie Junior, które będą wspierać
prace osoby na poziomie Senior (2 pozostali Juniorzy są dostępne w banku), m.in. będą
odpowiedzialne za wprowadzanie procedur do istniejącego systemu.

Możliwe, że po zrealizowaniu Faz 1-3 bank będzie chciał zaproponować w/w osobom realizację Fazy
4, która polegałaby na przeglądzie wdrożonego BCP i jego optymalizacji.

Bank oferuje dla osoby na poziomie Junior wynagrodzenie w wysokości 2 - 3 tysiące Euro miesięcznie
plus do 2,5 tysiąca Euro miesięcznie na koszty Travel&Accomodation (wynajęcie mieszkania w Oslo,
przeloty na weekendy do Polski co jakiś czas). Zatrudnienie na czas projektu w polskiej firmie Soflab
Services na podstawie umowy B2B (wymagane posiadanie jednoosobowej działalności gospodarczej).

Wymagania wobec osoby na stanowisku Junior Business Continuity Planning Consultant:
-

Fluent\Very good English

-

Good communication skills

-

Knowledge of excel \ sharepoint (nice to have)

-

Experience in data input

-

2+ Years of professional experience in international companies

-

Open mind and willingness to learn new things

-

Operational Risk or Banking Experience (nice to have)

