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STAND

Cégnév: Finastra Hungary Kft.

Tevékenységi terület: szoftverfejlesztés

FUTURE OF FINANCE IS OPEN

Székhely: 3530 Miskolc, Széchenyi utca 70.

HOW WE ADD UP
A GLOBAL LEADER IN
FINANCIAL SERVICES
SOFTWARE WITH

Hallottál már rólunk?!
A Misys és D+H összeolvadásából megalakult Finastra a világ harmadik legnagyobb vezető pénzügyi szolgáltatásokat kínáló szoftvergyártó
cége, amely a legszéleskörűbb termékpalettával büszkélkedik a piacon. Közel 10.000 munkavállalót foglalkoztatunk több, mint 50 országban,
ezen felül a világ TOP 50 bankja közül 48 a mi megoldásainkat preferálja.

10,000+ employees
9,000+ clients

Karrier egy multinacionális cégnél? A kezdetektől egészen fel a csúcsig? Akkor a Finastra a Te választásod. Hiszünk abban, hogy a
megfelelő eszközök segítségével képessé tehetjük a kollégáinkat a siker elérésére. Nem számít, hogy szoftverfejlesztésről, ügyfelekkel való
együttműködésről, vagy a tehetségek felvételéről beszélünk.

WHAT MAKES FINASTRA UNIQUE?

$2.1bn annual revenue
(71% recurring)

Miért vállalj munkát nálunk?

Present in 130 countries
MEA 7%
APAC 8%

Europe 24%

Pozíció

Mely kar hallgatóinak

F

Asssociate Java Software Engineer

F

Asssociate iOS Software Engineer

M

iOS Software Engineer

M

Java Software Engineer

N

Senior Technical Costumer Support Advisor

Services 13%

› W
 ideeco-system of partners and co-innovators with proven track records in financial
software implementation

Other
segments 16%

REVENUE
PROFILE

GÉIK
Recurring and
visible 71%

LEADER IN INNOVATION
Szakmai elvárások: frissdiplomás esetén az egyetemi tanulmányokhoz mérten elvárt szakmai tudás

Mennyi egy diplomás kezdő fizetése:
br. 251-300 és 301-350 ezer Ft

Szükséges nyelvtudás és szintje: középfokú angol nyelvtudás

Béren kívüli juttatások:
egészségpénztár-hozzájárulás, Erzsébet-utalvány, étkezési hozzájárulás, iskolakezdési támogatás, képzési támogatás, közlekedés
támogatása, sportolás támogatása, Széchenyi Pihenő Kártya, üdülés,
egészségbiztosítás

Egyéb elvárások: korábbi releváns tapasztalat előnyt jelent
Hogyan történik az állásra jelentkezés: e-mail, karrieroldal
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok és azok nyelve:
angol nyelvű önéletrajz
Kiválasztási rendszerük elemei:
interjú, teszt

› O
 pen, reliable and secure software solutions helping customers of all sizes to become
more resilient and agile – offered on premises or in the cloud

› Deep

industry expertise and a global footprint means we are best positioned to
develop solutions that meet regulatory requirements, navigate risk and drive
competitive advantage

Milyen területeken kínál állást: informatika

Asssociate Technical Costumer Support Advisor

› G
 lobal leader in transaction banking with the most comprehensive range of payments,
trade and supply chain finance and treasury solutions

› Innovative, next-generation financial software that improves experience, enabling
customers to save time and adopt self-service models with ease

Americas 61%

F

› B
 roadest and deepest portfolio of financial software on the market, with solutions that
enable clients to consolidate systems and improve efficiency and costs

› PaaS strategy to drive innovation and open collaboration across financial services

GEOGRAPHIC
REVENUE
PROFILE

Milyen pozíciókat kínál az idén és milyen végzettséggel? (F = csak frissdiplomás, N = csak nem frissdiplomás, M = mindkettő)

Misys and D+H have joined forces to create Finastra, the third
largest Fintech company in the world. We deliver the broadest
portfolio of mission critical solutions for financial institutions
of all sizes, on premises or in the cloud.

Karrier- és egyéb lehetőségek: előrelépési lehetőség, külföldi
gyakorlatszerzés, nyelvtanulás, saját képzési rendszer
Lehetőségek alsóbb éveseknek: diplomamunka-írás, szakmai
gyakorlat, gyakornoki legetőségek

BLOCKCHAIN – First to apply blockchain
technology to global payment services hub
FASTER PAYMENTS – Part of real-time
transformation in Sweden, Singapore, UK
and South Africa
AGILE – Accelerating development
through software engineering best
practices

OPERATING AT THE HEART OF FINANCIAL SERVICES

48 of the top 50 banks
17m real-time payments
every month

1.7m+ student loans
supported

43% of total syndicated
loans

3,300 clients and 25%

of all U.S. financial institutions
use our loan documentation
and origination solution

10% of daily trade finance
~8% of daily FX trading
~5% of daily fixed income
trading volumes

MOBILE – First SaaS provider to deliver a
completely mobile mortgage application
solution

Kapcsolat

AI – applying machine learning to
robo-trading

30

Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Horváth Rita

Recruitment Assistant

+36 20 771 7440

rita.horvath@finastra.com

Szakál Gabriella

Recruiter

+36 70 338 4465

gabriella.szakal@finastra.com

Cím: 1062 Budapest, Aradi u. 8-10.

MISKOLCI EGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE 2018

Web: www.finastra.com

KARRIERT IS ADUNK, NEM CSAK DIPLOMÁT!

CROWD LENDING – embracing
alternative finance models to capture
market opportunity
PAAS – first to open up core platforms for
third parties to develop, deploy and operate
financial services apps in the cloud

FINASTRA.COM

