
Obecnie poszukujemy kandydatów 

i kandydatek do pracy na stanowisku:

Konsultant Telefoniczny

Osoba zatrudniona na tym stanowisku bedzie odpowiedzialna za: 

•  bie c  identyfikacj  potrzeb Klienta, weryfikacj  danych Klienta, rozwi zywanie i przed u anie 

lokat bankowych, proponowanie nowych rozwi za , pomoc w sprawach technicznych; 

•  kompleksow  obs ug  Klienta Banku.  

A je li poza ch ci  pomocy Klientom i pozytywnym my leniem wyró niasz si  te  nastawieniem 

na cel i lubisz wyzwania- do cz do Zespo u Sprzeda y Produktów Bankowych. B dziesz 

odpowiada  za: 

•  wykonywanie po cze  wychodz cych do obecnych i przysz ych Klientów; 

•  sprzeda  nowych produktów oraz us ug Banku; 

•  wsparcie w obs udze portfela internetowego oraz aplikacji mobilnych 

•  przyjmowanie reklamacji oraz dyspozycji dotycz cych pe nomocnictw i formularzy zmiany 

danych; 

•  prezentacja oferty Banku i rozwi zywanie zapyta  Klientów. 

  

Oczekujemy: 

•  poprawnej dykcji, mi ego g osu, wysokiej kultury osobistej i znajomo ci poprawnej polszczyzny; 

•  pozytywnego nastawienia do ycia i innych osób; 

•  mile widziane do wiadczenie z zakresu telefonicznej obs ugi klienta oraz sprzeda y produktów; 

•  gotowo ci do pracy w systemie zmianowym; 

  

Oferujemy: 

• pewne i stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o prac ; 

•  atrakcyjny system wynagrodze  (cz  sta a + atrakcyjny system prowizyjny); 

•  poczucie bezpiecze stwa poprzez dost p do prywatnej opieki medycznej; 

•  mo liwo  rozwijania sportowych pasji dzi ki karcie MultiSport 

•  samodzielne stanowisko pracy, wspierane szkoleniami oraz indywidualnymi coachingami, 

podnosz cymi efektywno  Twojej pracy; 

•  wspó prac  z zaanga owanymi i do wiadczonymi Liderami, b d cymi ekspertami w swojej 

dziedzinie; 

•  prac  w profesjonalnym i energicznym Zespole; 

• t tni ce yciem rodowisko pracy oraz przyjazn  atmosfer . 

  

  

Osoby zainteresowane prosimy o przes anie CV oraz listu motywacyjnego na adres: 

praca@getinbank.pl z dopiskiem CC/01/15/WSEiZ/Warszawa w tytule wiadomo ci. 

  

Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: 
  
O wiadczam, e wyra am zgod  na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnych i przysz ych procesów rekrutacji 
prowadzonych przez jednostki z grupy kapita owej (w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 
do zorganizowanego systemu obrotu oraz spó kach publicznych), do której nalezy Getin Noble Bank SA z siedziba w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33 
(zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jedn. Dz. Ustaw z 2002 r., nr 101 poz. 926 z pózn. zm.).

Uprzejmie informujemy, e skontaktujemy si  tylko z wybranymi kandydatami. 
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