Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego
w Sierakowie

poszukuje osób gotowych do podjęcia pracy na:

stanowisku Obsługi Klienta w Oddziale Banku
Miejsce pracy: Sieraków/Kwilcz/Międzychód/Chrzypsko
Opis stanowiska:








budowanie relacji z klientami oraz realizacja powierzonych zadań sprzedażowych,
kompleksowa obsługa klientów indywidualnych (osoby prywatne) i instytucjonalnych (głównie
rolnictwo oraz sektor małych średnich przedsiębiorstw),
wykonywanie operacji gotówkowych i bezgotówkowych oraz realizowanie dyspozycji składanych
przez klientów indywidualnych i instytucjonalnych,
prezentowanie oferty i sprzedaż produktów bankowych i ubezpieczeniowych,
przygotowywanie oraz weryfikowanie poprawności dokumentów i umów dla klientów,
dbałość o wysoki standard jakości obsługi klientów,
kształtowanie pozytywnego wizerunku Banku.

Wymagania:








wykształcenie minimum średnie – ekonomiczne (mile widziani studenci studiów zaocznych),
praktyczna znajomość programów pakietu MS Office,
umiejętność budowania relacji, rozwinięte zdolności interpersonalne i komunikacyjne,
gotowość do pracy pod presją czasu w szybko zmieniających się warunkach,
pozytywnie nastawienie do pracy i życia, rzetelność i sumienność,
mile widziane doświadczenie w pracy w bankowości i obsłudze klienta,
ukończony kurs kasjera będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:






interesującą i rozwijającą pracę,
możliwość zdobycia wiedzy, doświadczenia,
system szkoleń i programów rozwojowych,
stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
atrakcyjny PPE.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: sekretariat@bssierakow.pl
W tytule wiadomości prosimy wpisać „Obsługa Klienta”. Dziękujemy za wszystkie aplikacje. Jednocześnie informujemy, że odpowiemy
jedynie na wybrane oferty. Termin nadsyłania aplikacji: do dnia 31.03.2020 r. W zgłoszeniach prosimy o zawarcie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Bank Spółdzielczy
Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z siedzibą w Sierakowie przy ul. Bolesława Chrobrego 6,
64-410 Sieraków”.
Informujemy, że Administratorem danych jest Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko – Sierakowskiego z siedzibą w Sierakowie przy
ul. Bolesława Chrobrego 6, 64-410 Sieraków. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów
wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Kontakt: wyłącznie mailowy.

