ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBANIU
poszukuje osób na stanowisko:
OPIEKUN KLIENTA
Miejsce pracy: Olszyna
Oddział w Olszynie Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu
Zakres głównych obowiązków:






sprawna i rzetelna obsługa operacji transakcji gotówkowych i bezgotówkowych
w oddziale;
aktywizacja sprzedaży produktów bankowych oraz optymalne wykorzystywanie potencjału
Klientów na swoim rynku;
budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji biznesowych z pozyskanymi klientami;
realizowanie wyznaczonych zadań sprzedażowych zgodnie z założonymi celami ŁBS;
kształtowanie pozytywnego wizerunku Banku na lokalnym rynku.

Wymagania:











minimum 1 rok doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;
umiejętność obsługi kasowej – mile widziany kurs kasjera złotowo – walutowego;
wykształcenie minimum średnie (lub w trakcie studiów)
dobra znajomość produktów bankowych dla Klienta indywidualnego oraz
instytucjonalnego;
gotowość do pracy z planami sprzedażowymi;
umiejętności :
- prowadzenia negocjacji z klientem;
- dobrej organizacji pracy oraz samodyscypliny w działaniu;
- pracy w zespole;
- wysoka kultura osobista;
odporność na stres;
bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office;
mile widziane prawo jazdy kat. B;

Oferujemy:
Naszym Pracownikom zapewniamy ciekawą pracę w stale rozwijającym się banku, możliwość
podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania nowych doświadczeń, wynagrodzenie
adekwatne do poziomu realizacji zadań.

Aplikacje (CV i list motywacyjny) prosimy składać w Oddziale Banku w Olszynie,
59-830 Olszyna, ul. Wolności 9 lub przesyłać na adres email: centrala@banklbs.pl,
z dopiskiem w tytule „OPIEKUN KLIENTA”, w terminie do 31-03-2019 r.
Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie:
„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, tj. CV oraz liście motywacyjnym, w celu udziału
w procesie rekrutacji, przez Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu z siedziba 59-800 Lubań,
ul. Spółdzielcza 10. Dokumenty zawarte w nadesłanych ofertach nie będą zwracane."

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

