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ESTAGIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CRÉDITO 

 

Descrição Sumária: 

 

Trabalhar nas tarefas diversas alocadas na área de Ops Credit Services - 

Administração de Crédito, que engloba principalmente o cadastramento e controle dos 

limites de crédito aprovados para as diversas áreas de negócio do Banco, a preparação 

de relatórios de gerenciamento das carteiras de crédito, o acompanhamento das 

políticas de crédito e do cumprimento das mesmas, bem como o suporte aos diversos 

clientes internos. 

Principais Responsabilidades: 

 

 Cadastramento e/ou conferência dos limites de crédito nos sistemas ELCM; 

 Atualização das planilhas de controle de crédito; 

 Preparação de relatórios de gerenciamento das carteiras de crédito; 

 Preparação de relatórios internos para auditorias; 

 Divulgação de decisões de crédito através de sistemas e e-mails; 

 Organização de arquivos; 

 Aprovação de Ratings e LEAs no sistema CRE; 

 Administração dos Portfólios de Crédito; 

 Suporte à área de Controle de Garantias  com o acompanhamento do 

Coordenador ou analista; 

 Suporte às áreas comerciais, por telefone, pessoalmente ou por e-mail, sempre 

que for requisitado, com o acompanhamento do Coordenador ou Analista; 

 Suporte às áreas de Análise de Crédito,  com o acompanhamento do 

Coordenador ou Analista; 

 Suporte às áreas de IS&D, no que diz respeito a testes / homologação de 

sistemas,  com o acompanhamento do Coordenador ou Analista. 
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Exigências: 

 

PCD´s: 

 

Candidatos PCD´s podem se inscrever para qualquer vaga do Rabobank.  

 

Caso você atenda aos requisitos da vaga ou conheça alguém interessado em participar 
do processo seletivo, envie o cv para: debora.trentin@rabobank.com mencionando 
o nome da vaga. 

 

 Estudante nível superior em Administração de Empresas, Economia, e 

formações correlatas; 

 Idioma: Inglês mínimo intermediário (escrita e leitura); 

 Conhecimento avançado/ usuário pacote Office - Excel principalmente; 

 Conhecimento prévio de produtos de mercado financeiro é um diferencial; 

 Experiência na área de Crédito e/ou Controle de Risco é um diferencial; 

 Alto nível de concentração, responsabilidade com o trabalho,  

comprometimento com os deadlines, trabalho em equipe e habilidade 

analítica.  

 


