ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBANIU
poszukuje osób na stanowisko:
REFERENT W ZESPOLE ANALITYKÓW KREDYTOWYCH
Miejsce pracy: LUBAŃ
Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu – Centrala
Pracownik będzie odpowiedzialny za:
 Przygotowywanie dokumentacji kredytowej do podjęcia decyzji kredytowej,
 Weryfikację dokumentacji kredytowej pod kątem kompletności, poprawności
i wiarygodności,
 Weryfikację oceny zdolności kredytowej oraz proponowanych zabezpieczeń,
 Ocenę adekwatności zabezpieczeń,
 Ocenę poprawności propozycji decyzji kredytowej,
 Dokonywanie okresowego przeglądu prawnych zabezpieczeń spłaty ekspozycji
kredytowych z wykorzystaniem wewnętrznych i zewnętrznych baz danych,
 Dokonywanie niezależnego przeglądu klasyfikacji portfela kredytowego,
 Weryfikację propozycji tworzenia i rozwiązywania rezerw celowych na ekspozycje
kredytowe,
 Obsługę zewnętrznych baz wymiany informacji,
 Gromadzenie,
przechowywanie
i
archiwizowanie
dokumentów
zgodnie
z obowiązującymi procedurami,
 Współpracę i koordynowanie działań wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
Banku w zakresie pozyskania rzetelnych informacji sprawozdawczych z obszaru
ryzyka kredytowego Banku,
Oczekiwania wobec kandydatów:
- wykształcenie: średnie, preferowane wyższe lub rozpoczęte studia;
- min. roczne doświadczenie na podobnym stanowisku;
- bardzo dobra znajomość pakietu Ms Office;
- operatywność, uczciwość;
- zaangażowanie w pracę;
- 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 na czas określony ze stałym wynagrodzeniem;
- 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 „Referent ZAK Lubań”, w terminie do 31-07-2016 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.

