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OFERTA PRACY
Bank Spółdzielczy w Cycowie z siedzibą w Cycowie, ul. Chełmska 14, 21-070 Cyców, poszukuje
odpowiedzialnej osoby do pracy w Oddziale Banku w Rejowcu, ul. M. Reja 1a na stanowisko:

Opiekun Klienta
OCZEKIWANIA:
•
•
•
•
•
•
•

wykształcenie wyższe (kierunek: ekonomia, rachunkowość, informatyka, matematyka, prawo),
umiejętności sprzedażowe i komunikacyjne,
umiejętność analitycznego myślenia,
sprawne posługiwanie się programem MS Office,
osoba dyskretna i odpowiedzialna,
umiejętność pracy w zespole,
gotowość do osiągnięcia celów i realizacji zadań.

PODSTAWOWE ZADANIA NA STANOWISKU TO M.IN.:
Obsługa klientów detalicznych i instytucjonalnych w zakresie kredytów, polegająca m.in. na:
•
•
•
•
•

aktywnym pozyskiwaniu klientów
analizie potrzeb Klientów i dobór odpowiednich produktów
sporządzanie dokumentacji kredytowej i rejestracja w systemie
budowanie długotrwałych relacji z Klientami
udział w akcjach marketingowych.

Mile widziane osoby z doświadczeniem w pracy w bankowości spółdzielczej.
OFERUJEMY:
- terminowe wynagrodzenie zasadnicze z możliwością premii,
- praca na pełny etat bez sobót i niedziel,
- możliwość zdobycia doświadczeń zawodowych,
- pogłębienie wiedzy praktycznej, rozwój umiejętności i kwalifikacji poprzez szkolenia,
- możliwość zawarcia umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony.
Osoby zainteresowane, prosimy do wzięcia udziału w rekrutacji i przesłanie swoich dokumentów (CV + list
motywacyjny) na adres: sekretariat@bscycow.pl . W tytule wiadomości prosimy wpisać: "Rekrutacja - stanowisko
Opiekun Klienta - Rejowiec”.
Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Jednocześnie informujemy, że odpowiemy jedynie na wybrane oferty.
Obowiązek informacyjny
Bank Spółdzielczy w Cycowie, ul. Chełmska 14, 21-070 Cyców będący administratorem danych, informuje, że:
1) przesłane podpisane dokumenty zawierające dane osobowe, będzie przetwarzał w celu przeprowadzenia
rekrutacji przez okres 3 miesięcy od momentu otrzymania dokumentów,
2) kandydaci mają prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
3) w celu przeprowadzenia rekrutacji w zgłoszeniu prosimy o zawarcie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Cycowie z siedzibą
w Cycowie, ul. Chełmska 14, 21-070 Cyców dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na
stanowisko Opiekun Klienta zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
Bank informuje, że wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się w sprawach ochrony
swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@bscycow.pl . Informacje z zakresu ochrony danych
osobowych dostępne są również na stronie internetowej www.bscycow.pl.
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