Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko

Opiekun Klienta w Departamencie Klientów Firmowych
Osoby zainteresowane współpracą będą odpowiedzialne za:
• bieżącą obsługę Klientów instytucjonalnych zgodnie z najwyższymi standardami jakości z wykorzystaniem
najnowocześniejszych narzędzi i technologii
• ocenę aktualnej kondycji finansowej Klientów
• przeprowadzanie analizy i rozpoznawanie potrzeb Klientów
• kształtowanie pozytywnego wizerunku Banku poprzez budowanie długotrwałych relacji z Klientami
Od osób zainteresowanych współpracą oczekujemy:
•
•
•
•
•
•
•

doświadczenia we współpracy z Klientami instytucjonalnymi (sprzedaż, obsługa)
otwartości, łatwości nawiązywania kontaktów, zaangażowania i silnej motywacji do działania
znajomości pakiet MS OFFICE
gotowości do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i podejmowania wyzwań
bardzo dobrze rozwiniętych umiejętności organizacyjnych
umiejętności pracy w stresie i pod presją czasu
prawo jazdy kat. B

Dodatkowym atutem będzie:
• znajomość produktów i procedur bankowych oraz standardów obsługi Klienta, a także technik negocjacji i
metod sprzedaży
• kierunkowe wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym
Osobom, z którymi nawiążemy współpracę oferujemy:
• pracę w przyjaznych i komfortowych placówkach Banku na terenie aglomeracji Śląskiej oraz narzędzia
potrzebne do pracy (telefon, laptop, możliwość korzystania z samochodu służbowego)
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w rozwijającym się zespole
• atrakcyjne, stałe wynagrodzenie plus premie i nagrody
• możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i zdobywania wiedzy

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV na poniższy adres wraz z klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10
maja 2018 roku o ochronie danych osobowych - Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

rekrutacjazkf@bankmbs.pl
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
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