Odkryj swój potencjał
w BNY Mellon

Środowisko otwarte na różnorodność
sprzyja rozwojowi naszych zespołów we
Wrocławiu. Wspólnie opracowujemy
rozwiązania wykorzystywane na całym
świecie.
W Polskim Centrum Usług oferujemy wiele różnorodnych ról – od
stanowisk dla absolwentów, po funkcje kierownicze i eksperckie dla
doświadczonych profesjonalistów z branży finansowej. Dynamiczne,
nowoczesne środowisko pracy, którym charakteryzuje się wrocławskie
biuro, zostało zaprojektowane tak, by sprzyjało współpracy. Dzięki temu
możliwości awansu i rozwoju zawodowego są wręcz nieograniczone.
BNY Mellon kładzie szczególny nacisk na otwartość i tolerancję. Tworzymy
miejsca pracy, które przyciągają utalentowanych ludzi i dają im możliwość
odkrywania ich pełnego potencjału.

NASI KLIENCI

70%

klientów znajduje się na liście
Fortune 500
Grupa BNY Mellon obsługuje wielu
spośród wiodących światowych
inwestorów

NASZA FIRMA

35
krajów

Napędzamy globalne inwestycje

P O S TAW N A INNOWACYJNO Ś Ć
Nasi ludzie zmieniają przyszłość usług finansowych, wdrażając całkowicie
nowe technologie i procesy biznesowe.

DZI AŁ A J W SK A LI GL OB A LNE J

NASZ ZESPÓŁ

B Ą DŹ S OB Ą

48 500

W naszej kulturze szanujemy, doceniamy i pielęgnujemy indywidualność.

Ponad 48 500 pracowników

MIE J W S OBIE ODWAGĘ

Nasze zespoły budują najzdolniejsi
ludzie w branży usług finansowych

Nasze zespoły współpracują ze sobą na całym świecie.

Nasi ludzie mają siłę oddziaływania, poprawiają wyniki biznesowe i
pomagają klientom firmy osiągać sukcesy.

BĄDŹ CZĘŚCIĄ ZESPOŁU
Odwiedź stronę: https://www.bnymellon.com/pl/pl.html
BNY Mellon kładzie nacisk na zapewnianie równych szans w obszarze zatrudnienia /
Pracodawca realizujący działania afirmatywne

Stan na grudzień 2020 r.

Budowanie doświadczenia
zawodowego
W BNY Mellon wierzymy w ciągłą naukę i rozwój, niezależnie od etapu
Twojej kariery. Wszyscy nasi pracownicy korzystają z obszernej oferty
Talent&Development, na którą składa się wachlarz szkoleń oraz inicjatyw
rozwojowych.
Nasza organizacja oferuje szeroką gamę możliwości zarówno dla
profesjonalistów, którzy chcą z nami budować zintegrowane systemy
rozwiązań dla złożonych zagadnień finansowych, jak i dla utalentowanych
studentów z pasją do działania w sektorze finansowym. Szczególny nacisk
kładziemy na programy rekrutacyjne w obszarze operacyjnym, finansowym,
technologii oraz zarządzania projektami.
Osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową zachęcamy do uczestnictwa
w programie GAP – Graduate Accelerator Programme, trwającym od
18 do 24 miesięcy, który pozwala rozwijać umiejętności i zbudować
doświadczenie.

ODDZIAŁ BNY MELLON WE
WROCŁ AWIU ZATRUDNIA
PONAD 1,000 PRACOWNIKÓW,
KTÓRZY WSPIERAJĄ
KLUCZOWE OBSZARY
BIZNESU
• Buduj doświadczenie dzięki 		
pracy w globalnej korporacji
• Korzystaj z możliwości 		
doskonalenia umiejętności 		
i poszerzania wiedzy
specjalistycznej poprzez
szkolenia i programy mentorskie
• Rozbuduj swoją sieć zawodową

Co Nas Wyróżnia
ZR ÓŻNIC OWA NE , O T WA R T E I
T OLER A NCYJNE ŚR OD OWISKO
Nasza wizja otwartości i tolerancji to znacznie
więcej niż korzyści dla wizerunku firmy. Starannie
tworzymy warunki, w których każdy ma szansę
rozwinąć swój potencjał. Różnorodność stanowi
dla naszego kierownictwa imperatyw biznesowy.
Aktywnie budujemy najlepszy globalny zespół,
który jest w stanie opracowywać rozwiązania,
patrząc na nie pod różnym kątem — właśnie
dzięki różnym perspektywom, korzeniom i
doświadczeniom.

GR UP Y A K T Y WIZU JĄCE
Dedykowane grupy aktywizujące, zwane Employee
Resource Groups, pomagają nam urzeczywistniać
strategię Diversity & Inclusion we wszystkich
działach firmy i lokalizacjach. Grupy te łączą
naszą społeczność we wspólnych przekonaniach
i zainteresowaniach poprzez dzielenie się
doświadczeniami, współpracę i wzajemne
wsparcie. Mogą do nich dołączać wszyscy
pracownicy chcący zwiększyć swoją widoczność
wewnątrz jednostek biznesowych oraz poza nimi,
wykazać i wyrazić swoją wyjątkową wartość dla
firmy oraz zyskać pewność, że różnice między
pracownikami przyczyniają się do sukcesu firmy.

T R O SK A O D OBRE S A MOP O C ZU CIE
Zależy nam, by nasi pracownicy czuli się spełnieni
zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym,
dlatego do tematu dobrego samopoczucia,
czyli Wellbeing, podchodzimy holistycznie.
Realizowany przez nas program Wellbeing był
wielokrotnie wyróżniany, ponieważ zapewnia
wyjątkowe możliwości poprawy zdrowia fizycznego
i psychicznego, podniesienia odporności na stres i
poczucia bezpieczeństwa. Gama dostępnych opcji
pozwala pracownikom dostosować program do
ich indywidualnych potrzeb, a tym samym osiągać
osobiste cele.

EL A S T YC ZN Y PA K IE T BENEFI T ÓW
Pakiet benefitów, który oferujemy naszym
pracownikom jest nie tylko obszerny, ale także na
tyle elastyczny, by każdy mógł dostosować go do
własnych preferencji i potrzeb. Pakiet obejmuje
m.in. ubezpieczenie zdrowotne, prywatną opiekę
medyczną, świadczenia emerytalne, ubezpieczenie
na życie, aplikacje mobilne wspierające utrzymanie
dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, program
zniżek na korzystanie z obiektów sportowych, opiekę
dla dzieci oraz program wsparcia dla rodziców.

Odkryj dostępne możliwości na stronie
bnymellon.com/pl/pl.html
BNY Mellon jest pracodawcą równych szans / Pracodawca realizujący działania afirmatywne

