ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBANIU
poszukuje osób na stanowisko:
OPIEKUN KLIENTA
Miejsce pracy: Leśna
Oddział Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu
Pracownik będzie odpowiedzialny za:
 aktywne pozyskiwanie Klientów, sprzedaż produktów kredytowych ze szczególnym
uwzględnieniem kredytów gotówkowych i na działalność gospodarczą;
 przyjmowanie wniosków kredytowych i sprawdzanie ich kompletności;
 analizę ryzyka kredytowego, w tym ocenę wniosków kredytowych;
 przygotowywanie umów kredytowych;
 aktywną sprzedaż innych produktów finansowych z oferty Banku;
 realizację celów sprzedażowych zgodnie z wewnętrznie określonymi standardami
Banku;
 odpowiedzialność za obsługę posprzedażową;
 budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji biznesowych z pozyskanymi
klientami;
 dbanie o wysoka jakość sprzedaży i obsługi klienta w oddziale Banku.
 prowadzenie aktywnych i różnorodnych działań marketingowych wspierających
proces sprzedaży.
 kształtowanie pozytywnego wizerunku Banku na lokalnym rynku.
Oczekiwania wobec kandydatów:
 wykształcenie min. średnie maturalne;
 min. dwuletnie doświadczenie w sprzedaży produktów i usług finansowych;
 gotowość do pracy z planami sprzedażowymi;
 bardzo dobra znajomość pakietu Ms Office;
 operatywność, uczciwość;
 zaangażowanie w pracę;
 umiejętność obsługi kasowej oraz kurs kasjerski będą dodatkowym atutem;
 prawo jazdy kat. B będzie dodatkowym atutem;
 umiejętności prowadzenia negocjacji z klientem;
 dobrej organizacji pracy oraz samodyscypliny w działaniu;
 wysokiej komunikatywności i umiejętności pracy w zespole;
 wysokiej kultury osobistej, dyspozycyjności i kreatywności;
Bank oferuje:
 umowę o pracę z wynagrodzeniem stałym oraz premię sprzedażową;
 możliwość rozwoju zawodowego;
 profesjonalne szkolenia;
 narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych zadań;
Aplikacje (CV i list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres email: centrala@banklbs.pl,
z dopiskiem w tytule „Opiekun Klienta Leśna”, w terminie do 19-08-2016 r.
Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: "Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. nr 133 poz. 883, z póżn.zm.) niniejszym
oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej obecnie oraz w przypadku
nieskorzystania z mojej oferty dla celów niniejszej rekrutacji również w przyszłych procesach
rekrutacji prowadzonych przez Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu. Dokumenty zawarte w
nadesłanych ofertach nie będą zwracane."
Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

