
 

Eiro Personāls klients Swedbank Latvija ir lielākā banka Latvijā, kuru par savu finanšu partneri ir 

izvēlējušies gandrīz 1 miljons valsts iedzīvotāju un vairāk nekā 83 000 uzņēmumu. 

Šodien Swedbank ir nozīmīgs valsts ekonomikas un reģionālās attīstības virzītājspēks, kas nodrošina 

nepārtrauktu finanšu pakalpojumu pieejamību, piedāvājot klientiem atbalstu, ko sniedz moderns 

konsultāciju centrs, visplašākais filiāļu un bankomātu tīkls Latvijā. 

Swedbank darbības mērķis ir sekmēt ilgtspējīgu labklājību plašam cilvēku un uzņēmumu lokam. 

Bankas ikdienas darbs balstās trīs pamatvērtībās - vienkāršībā, atvērtībā un atbildībā. 

 

Swedbank savā komandā aicina pievienoties Vecāko analītiķi Kredītportfeļa vadības un 

analīzes daļā 

 

Par nozari 
Kredītportfeļa vadības un analīzes daļas loma ir saistīta ar risku pārvaldību un kontroli bankā. 
Tās uzdevums ir nodrošināt ilgtspējīgu un kvalitatīvu kredītportfeļa pārraudzību, novērtēt 
dažādu ārējo un iekšējo risku iespējamo ietekmi uz bankas kredītportfeļa kvalitāti, kā arī 
veicināt vienotu riska kultūru un izpratni bankā. 

Par amatu 
Vecākā analītiķa/-es galvenie uzdevumi ir: 

 regulāra padziļināta bankas kredītportfeļa analīze un monitorings. Kredītportfeļa attīstības 
prognozēšana un stress testu veikšana; 

 neatkarīga atzinuma sniegšana par riska darījumiem; 

 vienotas riska kultūras un izpratnes veicināšana. 

  

Par Tevi 
Komandai aicina pievienoties kolēģi, kuram/-ai ir: 

 labas analītiskās prasmes un loģiskā domāšana; 

 augstākā izglītība ekonomikā, finansēs vai banku zinībās; 

 darba pieredze risku izvērtēšanas jomā; 

 vēlama izpratne par bankas produktiem un pakalpojumiem; 

 MS Excel profesionāla lietotāja iemaņas; 

 labas latviešu un angļu valodas zināšanas. 
Mēs sagaidām, ka Tu spēsi patstāvīgi pieņemt lēmumus un argumentēt savu viedokli. Tevi 
interesē ekonomikas procesi un ir izpratne par tautsaimniecības attīstību. Amatam līdzvērtīga 
pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību.  

  

Swedbank piedāvā 
Darbu, kurā Tu varēsi attīstīt prasmes risku izvērtēšanā, mācīties no pieredzējušiem un atsaucīgiem 
kolēģiem, būt klāt un ietekmēt Bankai svarīgus stratēģiskus ar kredītrisku saistītus jautājumus, kā 
arī  iegūt nozīmīgu darba pieredzi starptautiskā vidē. 

Swedbank ir darba devējs, kas nodrošina vienlīdzīgas iespējas visiem - mēs atbalstām viedokļu, pieredzes 
un personību dažādību, īstenojot vienlīdzīgu attieksmi pret mūsu esošajiem un topošajiem darbiniekiem. 
Atlases procesā Swedbank novērtē kompetences, prasmes un pieredzi, kā arī vēlmi strādāt Swedbank. 

 
JA AR JUMS NESAZINĀMIES TRĪS NEDĒĻU LAIKĀ KOPŠ DIENAS, KAD ESAT NOSŪTĪJIS CV, LŪDZAM UZSKATĪT, KA KONKURSS NAV IZTURĒTS. 

SAZINĀSIMIES TIKAI AR TIEM KANDIDĀTIEM, KAS TIKS AICINĀTI UZ KLĀTIENES INTERVIJĀM. 

INFORMĒJAM, KA IESŪTOT SAVU CV, JŪS PIEKRĪTAT NORĀDĪTO PERSONAS DATU APSTRĀDEI PERSONĀLA ATLASES PROCESĀ. DATI TIKS 

UZGLABĀTI 6 MĒNEŠUS, UN, NESAŅEMOT CITU JŪSU PIEKRIŠANU, TIKS DZĒSTI.  
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