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Proszę o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwa-
rzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 833).

Specjalista ds. Wsparcia Sprzeda y

Miejsce pracy: Wroc aw

OFERUJEMY CI: 

• Prac  na podstawie umowy zast pstwo 

• Mo liwo  wymiany do wiadcze  w mi dzynarodowym rodowisku grupy Santander 

• Wewn trzne programy rozwojowe umo liwiaj ce doskonalenie kompetencji zawodowych 

• Niezb dne narz dzia pracy oraz system premiowy uzale niony od wyników pracy 

• Wsparcie w zdobywaniu nowej wiedzy: mo liwo  dofinansowania do studiów lub nauki j zyków obcych, szkolenia, bankow  bibliotek  ksi ek i multimediów 

• Mo liwo  wyboru spo ród urozmaiconej oferty wiadcze  pozap acowych w ramach systemu MyBenefit 

• Prywatn  opiek  zdrowotn  

 

ZAKRES ZADA : 

• Wsparcie zespo ów relacyjnych w Pionie Bankowo ci Biznesowej i Korporacyjnej w Poznaniu m. in. w obszarach:  

   • procesu: 

      o uruchamiania kredytów 

      o wyja niania reklamacji klienta  

      o monitoringu zabezpiecze  

      o administracji kredytami 

   • koordynacji pozyskiwania danych i dokumentacji do monitoringów 

   • dzia a  maj cych na celu ograniczenie ryzyka operacyjnego 

   • korespondencji z klientami 

   • aktywnej wspó pracy z opiekunami klienta oraz innymi jednostkami Banku 

 

OCZEKUJEMY OD CIEBIE: 

• Wykszta cenia wy szego b d  ostatnich lat studiów, preferowane kierunki ekonomiczne 

• Podstawowej znajomo ci zagadnie  analizy finansowej  

• Ogólnej wiedzy dotycz cej przepisów prawnych, w szczególno ci prawa bankowego  

• Umiej tno ci analitycznych oraz administrowania dokumentami 

• Dobrych zdolno ci interpersonalnych i negocjacyjnych 

• Dobrej: 

   o organizacji czasu pracy  

   o znajomo ci programów MS Office 

• Dok adno ci, systematyczno ci i odporno ci na stres 

• Wysokiego poziomu entuzjazmu, zaanga owania i energii  

• Mile widziana znajomo : 

   o j zyka angielskiego umo liwiaj ca swobodn  komunikacj  oraz prac  z dokumentacj  

   o dokumentacji kredytowej i zabezpiecze

Prze lij swoje CV na adres: Julia.Zaleska-Ejgierd@bzwbk.pl wpisuj c w 

temacie e-maila numer referencyjny: SWS/06/2016 Wroc aw


