INSPEKTOR DS. SPRZEDAŻY
<Pion Bankowości Detalicznej>

W ramach Programu Rozwojowego

UniChallenge Market Leaders
Miejsca pracy: Goleniów
UniChallenge Market Leaders to kompleksowy, dwuletni Program Rozwojowy Banku Pekao S.A. adresowany do
najzdolniejszych i najbardziej aktywnych studentów ostatnich lat studiów magisterskich oraz absolwentów, którzy
pragną kształtować swoją ścieżkę kariery w dynamicznym świecie bankowości detalicznej.

Program Rozwojowy UniChallenge Market Leaders to znacznie więcej, niż zwykła praca!
Oczekiwania:














Wykształcenie
wyższe:
bankowość,
finanse,
zarządzanie, ekonomia;
Mile widziane doświadczenie w sprzedaży produktów
bankowych i finansowych;
Min. półroczne doświadczenie w obsłudze Klienta;
Mile widziane doświadczenie w obsłudze kasowej;
Mile widziana znajomość języka angielskiego
Dobra obsługa aplikacji komputerowych;
Dynamizm w działaniu;
Zaangażowanie w pracę i wytrwałość;
Wysoka kultura osobista i etyka zawodowa;
Gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.

Oferujemy:







Interesującą pracę w znanej, prestiżowej firmie
sektora bankowego;
Uczestnictwo w ciekawych projektach;
Możliwość dalszego rozwoju zawodowego i
poszerzania wiedzy w strukturach międzynarodowej
instytucji finansowej;
System szkoleń i programów rozwojowych;
Stabilne zatrudnienie i atrakcyjny pakiet świadczeń
socjalnych;
Praca w organizacji wyznającej zasadę Work-LifeBalance.

Zadania:







Bieżąca obsługa Klientów w ramach realizacji operacji
związanych z obrotem gotówkowym (obsługa
kasowa);
Bieżąca
obsługa
Klientów
w
zakresie
bezgotówkowym (czynności dysponenckie);
Informowanie Klientów o pełnej ofercie Banku;
Promowanie i sprzedaż podstawowych produktów i
usług oferowanych przez Bank;
Pozyskiwanie nowych Klientów oraz utrzymywanie i
rozwijanie trwałych relacji z aktualnymi Klientami
Banku;
Zapewnienie wysokiej jakości obsługi dla Klientów
Banku.

Czas rozpoczęcia pracy: od zaraz
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz
listu motywacyjnego na adres:
Rekrutacja@pekao.com.pl
W tytule maila prosimy wpisać: ”Z99/Goleniów”
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się
wyłącznie z wybranymi kandydatami

Uprzejmie informujemy, iż aplikacje nie zawierające poniższej klauzuli nie będą rozpatrywane.
,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie
pracy dla celów obecnych i przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn.
zm). Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny, że Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest administratorem
moich danych osobowych, że dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy
będącej podstawą zatrudnienia oraz związanych z tym zatrudnieniem, że moje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Bank umów. Nadto oświadczam, że swoje dane udostępniam dobrowolnie
oraz że zostałam/em pouczona/y o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawianiu w przypadku, gdy są one niekompletne, nieaktualne
lub nieprawdziwe. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (Bank) z siedzibą przy ulicy Grzybowskiej 53/57, 00-950 Warszawa, uprzejmie informuje, że zapewnia
ochronę danych osobowych osoby, której dane dotyczą i których jest administratorem. Dane są przetwarzane przez Bank w zbiorze osób ubiegających się o pracę
dla celów obecnych i przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm).
Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom upoważnionym na podstawie
zawartych przez Bank umów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego realizowania wszelkich czynności
związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia oraz związanych z tym zatrudnieniem. Osoby, których dane są przetwarzane mają
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.”

