
 

 
                                                                                                                                
    
 

 
 
 
 
SZAKMAI GYAKORLAT  
 
Szeretnéd hasznosan eltölteni a kötelező szakmai gyakorlatodat egy kiemelkedően sikeres pénzintézet tagjaként? Van 
számodra egy jó hírünk! Mindezt nálunk is megteheted! 
 

Az OTP Csoport Magyarország és a közép-európai térség meghatározó gazdasági, a legmodernebb elektronikus csatornákon és 
széleskörű partneri hálózatán keresztül nyújt több mint 18,5 millió ügyfél számára magas színvonalú pénzügyi szolgáltatásokat. A 
Bankcsoport stratégiájában nagy hangsúlyt kap a megfelelően felkészített, értékesítés-orientált, lojális ügyintézői bázis kialakítása 
és fenntartása, valamint a tehetséges szakemberek megtartása érdekében az egyénre szabott pályaút fejlesztése. A tudatos 
szakember utánpótlás jegyében lehetőséget biztosítunk a felsőfokú tanulmányokat folytatók számára az oktatási intézmény képzési 
programjában kötelezően előírt szakmai gyakorlat teljesítésére. 

Elvárások: 

 Aktív felsőfokú tanulmányok folytatása gazdasági irányú területen (BSc/MSc/FOSZK) 

 Fejlődni, tanulni akarás, nyitottság az új dolgok iránt 

 A gyakorlat során kiadott feladatok precíz, pontos elvégzése 

 Nagyfokú együttműködő készség  
 
Amit kínálunk: 

 Szakmai ismeretek széleskörű bővítése 

 A 6 hetet elérő szakmai gyakorlat idejére fizetett fix jövedelem 

 Modern, innovatív környezet 

 Sikeres, lendületes csapat tagjaként való munkavégzés lehetősége 

 Támogatás a sikeres szakdolgozat megírásában 
 

Megismerhető szakterületek: 
A gyakorlat során betekintést nyerhetsz a banki ügyintézők napi munkájába, vagy akár megismerkedhetsz a Bank működését segítő 
háttérfeladatokkal is. Jelentkezésedkor az érdeklődésednek, vagy a szakdolgozatod témájának megfelelően az alábbi területek 
közül választhatsz: 

 Lakossági folyószámla, betét és befektetés szolgáltatás 

 Lakossági hitelezés 

 Vállalkozói számlavezetés és hitelezés 

 Teljesítményelemzés, tervezés,(kontrolling), kampány menedzsment 

 Háttér feladatok debreceni régióközpontban (marketing, HR folyamtok, beszerzés és üzemeltetés) 
 

Jelentkezni az Északkelet-magyarországi Régióban a szakmai gyakorlat helyszínéül kiválasztott fiók vezetőjénél lehet 
önéletrajzzal, a Reka.Bodnar.1@otpbank.hu, Eva.Erdei.Abrine@otpbank.hu e-mail címen, illetve az OTP Bank 
karrieroldalán a meghirdetett banki gyakornok pozícióra:  
https://karrier.otpbank.hu/job/Debrecen-Banki-gyakornok-%28k%C3%B6telez%C5%91-szakmai-gyakorlat%29-HB-
4000/542052301/?locale=hu_HU 
Az e-mailben és/vagy önéletrajzon kérjük feltüntetni a választott települést, a gyakorlat időtartamát és a kezdés várható 
időpontját. 
 
Az OTP Bank Nyrt. Északkelet-magyarországi Régió fiókjai az alábbi településeken üzemelnek: 

 Hajdú-Bihar megye: Debrecen, Balmazújváros, Berettyóújfalu, Biharkeresztes, Derecske, Hajdúböszörmény, 
Hajdúdorog, Hajdúhadház, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Komádi, Nádudvar, Nyíradony, Polgár, Püspökladány,  

 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: Nyíregyháza, Baktalórántháza, Balkány, Csenger, Dombrád, Fehérgyarmat, Kemecse, 
Kisvárda, Mátészalka, Nagykálló, Nyírbátor, Tiszalök, Tiszavasvári, Újfehértó, Vásárosnamény, Záhony 

 Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Miskolc, Edelény, Encs, Kazincbarcika, Mezőcsát, Mezőkövesd, Ózd, Putnok, 
Sajószentpéter, Sárospatak. Sátoraljaújhely, Szerencs, Szikszó, Tiszaújváros, Tokaj 

 Heves megye: Eger, Füzesabony, Gyöngyös, Hatvan, Heves, Kál, Lőrinci, Pétervására, Recsk, 

 Nógrád megye: Salgótarján, Balassagyarmat, Bátonyterenye, Pásztó, Rétság, Szécsény 
A jelentkezés elbírálásakor figyelembe vesszük a választott fiók/szakterület fogadókészségét, a tanulmányi eredményeket, a 
nyelvismeretet és a szakmai tanulmányokat. 
 
Az OTP Bank honlapján részletes tájékoztató található a Bank tevékenységéről, termékeiről, akcióinkról, eredményeiről. 
A karrier oldalon megtalálhatóak az aktuális állásajánlataink (www.otpbank.hu/karrier). 
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