Direção de Crédito (Porto)
Analytics e Modelos Decisão (AMD)

Imaginas-te a trabalhar numa empresa líder na transformação do negócio bancário em
Portugal? Se tens essa ambição, esta oportunidade é para ti.
Missão da Área de Analytics e Modelos de Decisão (AMD):
Esta Área serve as áreas de subscrição, monitorização e gestão de risco, cobrança e recuperação
no Retalho em Portugal e, quando solicitado, nas operações no exterior. As principais atividades
são:
- Desenvolver, implementar, monitorizar, calibrar e melhorar os processos automáticos de
apoio à decisão e ao controlo do risco de crédito;
- Desenhar, implementar, afinar e gerir estratégias de decisão e processos automáticos,
nomeadamente de apoio à subscrição de risco (limites, operações pontuais e pay / no pay),
gestão de meios de pagamento (cheques, limites para cartões em offline, limites para cartões
de crédito), monitorização e prevenção de crédito, bem como processos de suporte à gestão
do risco, cobrança e recuperação;
- Controlar a qualidade da informação dos processos automáticos de decisão e os respetivos
interfaces informáticos;
- Projetos ou atividade de inovação ou otimização, designadamente para promover a eficiência
e/ou eficácia, com exceção da criação de produtos

Esta oportunidade é para si, se:
- Tens formação superior em Matemática e similares;
- Tens pensamento analítico;
- Tens capacidade de resolução de problemas;
- Tens competências de comunicação;
- Assumes a responsabilidade das tuas ações;
- Pretendes desafiar-te constantemente;
- Demonstras iniciativa e proatividade.
Comprometemo-nos a:
- Valorizar o teu talento;
- Investir no teu desenvolvimento;
Caso seja do teu interesse integrar este processo de recrutamento e seleção, sugerimos
que:
1. Acedas ao nosso portal de candidaturas, no site Millennium bcp;
2. Submetas a tua candidatura na oportunidade ANALYTICS E MODELOS DE
DECISÃO [Porto, 2022]: Oportunidade para Entry Level com Bcs e Mcs em
Matemática e similares.
Para esclarecimentos gerais sobre oportunidades e candidaturas, contacta-nos através
do email recrutamento@millenniumbcp.pt.

Contamos contigo!

