BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY
Iłża dnia 30.11.2021 r.

Doradca Klienta
Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:
 aktywną Sprzedaż i obsługa Klientów w zakresie podstawowych produktów i usług dla
klientów indywidualnych oraz firm (konta, kredyty, depozyt, karty),
 aktywne pozyskiwanie nowych Klientów,
 budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z pozyskanymi Klientami,
 dbanie o pozytywny wizerunek Banku i najwyższe standardy obsługi Klienta Banku,
 edukowanie Klienta w zakresie obsługi zdalnych kanałów dystrybucji,
 obsługa operacji i transakcji gotówkowych złotowych i walutowych,
 realizacja planów sprzedaży,
 aktywne prowadzenie działań marketingowych wspomagających proces sprzedaży.

Od kandydatów oczekujemy:
 wyższe Wykształcenie (preferowane administracja, prawo, bankowość i finanse),
 minimum 2 letniego doświadczenie na podobnym stanowisku,
 nastawienie na osiąganie założonych celów,
 umiejętność prezentacji, efektywnej komunikacji i budowania relacji,
 wysoka kultura osobista i umiejętność współpracy w zespole,
 dobrej znajomości obsługi komputera w zakresie MS Office,
 posiadania prawa jazdy kat. B,
 dokładności, sumienności, zdolności łatwego nawiązywania kontaktu, umiejętności
szybkiego przyswajania wiedzy, rzetelności.
Oferujemy:
 pracę w Banku z polskim kapitałem,
 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 wynagrodzenie adekwatne do wiedzy i doświadczenia zawodowego,
 ciekawą i odpowiedzialną pracę,
 możliwości zdobycia cennego doświadczenia i rozwoju zawodowego.
Czas rozpoczęcia pracy: od zaraz
Lokalizacja: Iłża, Radom
Termin zakończenia rekrutacji: 30 grudnia 2021
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BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: bsilza@bsilza.pl
W nadsyłanych dokumentach prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Na podstawie art. 6, pkt. 1. lit. a.
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez okres 12 miesięcy dla procesu rekrutacji prowadzonej przez
Bank Spółdzielczy w Iłży z siedzibą przy ulicy Rynek 1, 27-100 Iłża. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem(am) się z
informacją dla osób ubiegających się o pracę Banku Spółdzielczym w Iłży, na stronie www.bsilza.pl”.
Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.
Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
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