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Про банк

Ми – універсальний приватний банк №1 в Україні з 27-

річною історією. У 2016 році компанія поєднала

найкращі практики Альфа-Банку Україна та Укрсоцбанку. 

Ми команда, яка створює найсильніший банк-лідер на 

ринку для фізичних та юридичних осіб

Альфа-Банк Україна та Укрсоцбанк входять до 

міжнародної банківської групи ABH Holdings S.A. (ABHH) 

з головним офісом в Люксембурзі. Група орієнтується на 

європейські країни, має представництва у Білорусі, 

Великобританії, Люксембурзі, Нідерландах, Казахстані, 

Кіпрі, Росії, Українї

• 340 відділень
• 10 000 працівників
• 1,6 млн клієнтів

• 1 203 відділень

• 47 000 працівників

• 16,5 млн клієнтів
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Про програму

Існує 12 років
Прийняло 

участь 9000 
студентів

90 ВУЗів 
України
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Про програму
• Наявність диплома бакалавра
• Високий бал академічної успішності
• Громадянство України чи дозвіл на роботу в Україні
• Знання англійської мови на рівні Intermediate і вище
• Впевнений користувач пакету Word, Excel

ОБИРАЄМО

В підрозділі, де проходило стажування чи 
суміжномуПРАЦЕВЛАШТОВУЄМО

• Персональний наставник
• Індивідуальний план стажування
• Спеціалізовані тренінги, вебінари та коучінг
• Участь у внутрішніх навчальних проектах

РОЗВИВАЄМО
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Про програму

Студенти з дипломом бакалавра, ВУЗів УкраїниУЧАСТНИКИ

• Оплачуване стажування протягом 6 місяців, лютий-
липень 2018 року

• Робочий час 20 годин на тиждень
• Цікаві задачі та виклики
• Розвиток професійних та лідерських компетенцій

УМОВИ

• Побудувати міст між середовищем де студенти
навчаються і середовищем, де будуть працювати

• Надати можливість отримати перший досвід роботи
• Забезпечити талановитим студентам можливість

працевлаштування в банку

МЕТА



students.alfabank.ua

Етапи програми
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5. Пройди інтерв’ю

4. Виконай 
практичне завдання

3. Зареєструй 
заповнену заявку

1.Обери вакансію

2. Завантаж і 
заповни заявку

Сайт програми



Реєстрація заявок

Виконання

профільного

завдання

Тести здібностей та 

співбесіда з 

керівником

Оголошення

переможців

1.10 -20.10

20.10-1.11

1.11-30.11

1.12-22.12

Таймінг програми
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Напрямки
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Персонал- HR Інформаційні 
технології - ЇТ

Малий і середній 
бізнес

Операційний 
департамент

Корпоративни
й бізнес

Ризики

Фінанси

Юридичний 
департамент

Маркетинг



СКОРИСТАЙСЯ МОЖЛИВІСТЮ,

приходь до нас на стажування.

РЕЄСТРУЙСЯ ЗАРАЗ!


