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1. Jakie kwalifikacje są konieczne, aby podjąć prace w sektorze finansowym? Na jakie
kwalifikacje zwraca się szczególną uwagę rekrutując do tego typu pracy?
Ze względu na profil działalności, studia ekonomiczne i prawnicze najlepiej przygotowują
do pracy w naszej branży, jednak nie ma ograniczeń wyłącznie do tych kierunków.
2. A jakie kwalifikacje czy też umiejętności dodatkowe okazują się pomocne
w profesjonalnym wykonywaniu pracy w tym zawodzie?
Od kandydatów oczekujemy umiejętności analizy i syntezy, pracy w grupie i chęci
uczenia się. Bardzo ważna jest znajomość języków obcych – podstawowym wymogiem
jest angielski, a dodatkowym atutem znajomość niemieckiego i francuskiego.
3. Jaka był Pani droga zawodowa? Gdzie zaczynała Pani swoją karierę?
PwC jest pierwszą firmą, w której podjęłam pracę po rocznym stażu w USA. Byłam jedną
z pierwszych osób zatrudnionych do nowo wówczas powstałego biura w Katowicach.
Od tego czasu biuro ponad pięciokrotnie zwiększyło liczbę pracowników, zmieniło
lokalizację a ja sama miałam okazję rozwijać się w takich obszarach jak marketing,
szkolenia czy rekrutacja.
4. Jakim osobom nie polecałaby Pani kariery w sektorze finansowym? (co utrudnia
wykonywanie zawodów tej branży?)
Sektor finansowy jest tak zróżnicowany, że niemal każdy znajdzie w nim coś dla siebie.
Różnorodność wiedzy pracowników, doświadczeń i kompetencji jest tym, co daje firmie
przewagę na rynku. Przykłady? Proszę bardzo: wśród naszych pracowników znajdują się
osoby po geografii, filologii polskiej czy filozofii….
5. Jakie cechy charakteru są przydatne Pani zdaniem w pracy powiązanej
z bankowością i finansami?
Odwołam się tutaj jednak do wartości wyznawanych w naszej firmie: jesteśmy głęboko
przekonani, że najlepsze rozwiązania są owocem pracy zespołowej. U nas współpraca
jest podstawą. Tworzymy zespoły w ramach działów, a także między nimi, aby jak
najefektywniej wykorzystać wiedzę i potencjał, które posiadamy. Cenimy sobie
otwartość, nowatorskie podejście do zadań, które podejmujemy, inicjatywę i chęć
uczenia się.

6. Co jest najciekawsze w pracy w branży, którą Pani reprezentuje?
„Najciekawsze” – to kwestia bardzo indywidualna. Jeżeli ktoś interesuje się tą branżą, to
przykładowo badanie sprawozdania finansowego lub zmiana ustawy o VAT są
pasjonujące, innym nie wiele to mówi… Inną kwestią jest praca w korporacji, gdyż
branża finansowa jest przez nie poniekąd zdominowana. Ma ona tylu samo zwolenników
co przeciwników – mnie osobiście system ten bardzo odpowiada. Nie twierdzę, że nie ma
wad, ja jednak o zaletach pracy w korporacji mogłabym długo opowiadać…
7. Jakie ma Pani plany zawodowe, cele zawodowe, marzenia zawodowe? Jak widzi
Pani rozwój swojej kariery?
Od niedawna pracuję w międzynarodowym zespole szkoleniowym, i tutaj chciałabym
się póki co realizować. Praca w dużej firmie branży finansowej daje jednak tyle
możliwości rozwoju, że nie wiem, co będzie za rok czy za dwa. Jak zatem widzę swoją
karierę? Na pewno w zgodzie z życiem osobistym, i to jest duża zmiana, jaka nastąpiła w
świadomości zarówno pracowników jak i pracodawców na przestrzeni ostatnich lat.
Atrakcyjny pracodawca to taki, który nie tylko zapewnia konkurencyjne warunki
zatrudnienia i możliwość rozwoju zawodowego, ale również wspiera sferę życia
prywatnego.

