Obecnie poszukujemy kandydatów i kandydatek do pracy na stanowisko:

Młodszy Specjalista ds. Aktywacji i Utrzymania Klienta
MIEJSCE PRACY: Warszawa
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
•
•
•
•
•
•
•
•

Przedstawienie aktualnej oferty Klientom Banku,
Zachęcenie do aktywnego korzystania z posiadanych produktów;
Utrzymywanie pozytywnych relacji z Klientem;
Dosprzedaż dodatkowych produktów i usług;
Korekta błędów na formularzach: polecenia zapłaty i przelewu wynagrodzenia;
Obsługa bieżąca Klientów;
Przyjmowanie zleceń telefonicznych od Klientów;
Realizacja planów Sprzedaży.

Oczekiwania:
•
•
•
•
•
•
•

Wykształcenie minimum średnie;
Mile widziane doświadczenie w obsłudze klienta lub sprzedaży,
Dobra znajomość pakietu MS Office;
Dyspozycyjność oraz gotowość do pracy w systemie zmianowym, w weekendy i święta;
Nastawienie na realizację celów;
Umiejętność pracy pod presją czasu;
Komunikatywność, dobra dykcja.

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
pracę zmianową;
comiesięczne wynagrodzenie podstawowe oraz atrakcyjny system premiowy;
prywatną opiekę medyczną;
możliwość rozwijania sportowych pasji, dzięki pakietowi sportowo-rekreacyjnemu karta Multisport;
samodzielne stanowisko pracy, wspierane szkoleniami oraz indywidualnymi coachingami podnoszącymi
efektywność Twojej pracy;
pracę w młodym i energicznym zespole;
tętniące życiem środowisko pracy oraz przyjazną atmosferę pracy;
dogodną lokalizację;
możliwość udziału w życiu firmy m.in. poprzez: wolontariat pracowniczy "Zgrana Ekipa", Rozgrywki Sportowe
etc.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na poniższy adres wraz z 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.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 – j.t z późn. zm.).

praca@getinbank.pl

z dopiskiem w tytule wiadomości: CCO/AU/10/14/Warszawa
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
kujemy kandydatów i kandydatek na stanowisko:

