Bank Zachodni WBK należy do największych i najbardziej innowacyjnych instytucji finansowych
w Polsce. Jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się banków na polskim rynku,
obsługującym klientów indywidualnych, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże korporacje.
Naszym klientom oferujemy kompleksowe usługi finansowe na najwyższym poziomie, wspierane
przez nowoczesne technologie bankowe. Głównym akcjonariuszem Banku Zachodniego WBK jest
Banco Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Jeśli
chciałbyś zostać częścią tej organizacji – weź udział w rekrutacji.

Doradca Klienta
Miejsce odbywania pracy: Warszawa i okolice
Nr ref.: DK/BK/MW
CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ:
•
•
•
•
•

obsługa w zakresie produktów oraz usług bankowych adresowanych do klientów
indywidualnych
aktywne pozyskiwanie nowych klientów oraz budowanie z nimi długotrwałych
i satysfakcjonujących relacji
realizacja miesięcznych planów sprzedażowych
obsługa gotówkowa oraz bezgotówkowa

OCZEKUJEMY OD CIEBIE, ŻE:
•
•
•
•
•
•
•
•

jesteś otwarty i łatwo nawiązujesz kontakty
masz doświadczenia sprzedażowe
posiadasz doświadczenie w pracy w instytucjach finansowych
jesteś ambitny i nie brak Ci zaangażowania do realizacji powierzanych zadań
potrafisz konsekwentnie dążyć do celu, pokonując pojawiające się trudności
masz umiejętność przekonywania innych
lubisz pracować w zespole
nie przeszkadza Ci szybkie tempo pracy

CO MOŻEMY CI ZAOFEROWAĆ:
•
•
•
•
•
•
•

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Program adaptacyjny – profesjonalne wsparcie na pierwszym etapie Twojej pracy
System wynagrodzeń oparty o jasne i przejrzyste zasady
Klarowne ścieżki rozwoju – tylko w zeszłym roku ogłosiliśmy ponad 1,5 tys. wakatów
wewnętrznych
Ciekawe benefity (m.in. karta Multisport, nisko oprocentowane pożyczki)
Prywatną opiekę zdrowotną
Możliwości rozwoju: dofinansowanie do studiów i nauki języków obcych, liczne szkolenia
oraz programy rozwojowe, bankowa biblioteka książek i multimediów.

Zainteresowane
osoby
prosimy
o
przesyłanie
ofert
zawierających
CV
na
adres:
rekrutacja@bzwbk.pl. W temacie maila prosimy o wpisanie nr referencyjnego wraz z konkretną
nazwą miasta (przykład: DK/BK/MW Warszawa).
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Zachodni
WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, danych osobowych zawartych w przesyłanych przeze
mnie dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), dla celów obecnych i przyszłych rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, że mam
prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania oraz że odbiorcą moich danych osobowych mogą być następujące podmioty
z Grupy BZ WBK S.A.: BZ WBK Leasing S.A., BZ WBK Faktor Sp. z o.o., Dom Maklerski BZ WBK S.A., BZ WBK
Nieruchomości S.A. , a także placówki partnerskie.”

Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723.
NIP: 896 000 56 73. Wysokość kapitału zakładowego 992 345 340 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 992 345 340 zł.

