Getin Noble Bank to stabilne podstawy i nieograniczone możliwości. Naszą firmę tworzy ponad 6 tysięcy pracowników –
doświadczonych ekspertów, specjalistów rynkowych i ambitnych młodych profesjonalistów. Praca u nas to urozmaicone zadania
i obowiązki, a także środowisko sprzyjające rozwojowi w ramach określonych ścieżek karier. Naszym pracownikom umożliwiamy
swobodę działania – stawiamy ambitne cele, dajemy samodzielność i wspieramy w kształtowaniu przedsiębiorczości.

MŁODSZY DORADCA DS. OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH (0,5 ETATU)
Miejsce pracy: Warszawa

Jeśli masz min. wykształcenie średnie i szukasz pracy w dobrej atmosferze, wyślij cv i dołącz do Nas!
Do naszego zespołu poszukujemy osób, które przede wszystkim lubią rozmawiać i chętnie pomagają innym.

Oferujemy:





umowę o pracę (0,5 etatu, praca w godzinach 8.00-12.00 lub 16.00-20.00),
terminowo wypłacane wynagrodzenie i premię,
wygodę i oszczędność, dzięki ofercie pracowniczej obejmującej prywatną opiekę medyczną i kartę na zajęcia
rekreacyjne,
skuteczne szkolenie wdrażające.

Jeśli:






lubisz pracować z ludźmi,
chcesz na co dzień pomagać innymi,
potrafisz być przekonujący,
chętnie uczysz się nowych rzeczy,
masz wykształcenie min. średnie.

chętnie Cię poznamy!

Twój plan dnia będzie obejmował:





pomoc Klientom w obsłudze produktów,
realizację zleceń przekazywanych przez Klientów,
doradztwo i udzielanie informacji na temat naszej oferty,
dbanie o pozytywne relacje z Klientami.

Kto będzie z Tobą współpracować?





koledzy z Zespołu, którzy razem z Tobą realizują wyznaczone cele,
kierownik Zespołu czuwający nad dobrą organizacją pracy,
mentor, który zawsze posłuży Ci radą,
inne jednostki w organizacji, które będą wspierać Ciebie i Twój Zespół w realizacji celów.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na poniższy adres:

praca@getinbank.pl
wraz z numerem referencyjnym: DCC/0.5/SGGW/05/18
oraz klauzulą:
„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnych
i przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez jednostki z grupy kapitałowej (w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach
publicznych), do której należy Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33 (zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. O Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ustaw z 2002 nr 101 poz. 926- z późn. zm.).„
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

