

	Text1: Bank Spółdzielczy w Koronowie  poszukuje do Centrali Banku odpowiedzialnej i kompetentnej osoby do pracy na stanowisku:
	Text2:  Jesteśmy nowoczesnym Bankiem.Od blisko 130 lat pełnimy funkcję wiarygodnego partnera finansowego Naszych Klientów: osób fizycznych i przedsiębiorców. Dostarczamy bezpieczne usługi w prostej ofercie, dostosowane do potrzeb naszych Klientów. Kierujemy się wartościami spółdzielczymi i społecznymi. Razem z innymi polskimi Bankami Spółdzielczymi tworzymy Spółdzielczą Grupę Bankową SGB, gwarantując bezpieczeństwo środków finansowych i umożliwiamy finansowanie Państwa marzeń.
	Text3:  SPECJALISTAw Zespole Analiz i Procedur Handlowych 
	Text6: Oferujemy: • Interesującą, pełną wyzwań pracę w renomowanej firmie;• Stabilne warunki zatrudnienia; • Wynagrodzenie dostosowane do wiedzy i doświadczenia;• Inne składniki wynagrodzenia zgodnie z Systemem Motywacyjnym;• Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;• Możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego;• Możliwość zdobycia nowych doświadczeń zawodowych i rozwoju kwalifikacji oraz dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych;• Współpracę z wysoko wykwalifikowaną kadrą i możliwość wymiany doświadczeń;• Bezpłatny udział w specjalistycznych szkoleniach stanowiskowych (wewnętrznych i zewnętrznych).
	Text4: Główne zadania: • Modelowanie i tworzenie oferty produktowej i usługowej Banku (opracowywanie projektów nowych produktów i usług bankowych);• Projektowanie, nadzór oraz ocena realizacji polityk i planów związanych z działalnością handlową Banku;• Tworzenie i weryfikacja wewnętrznych regulacji, procedur, produktów i usług;• Sporządzanie kalkulacji marż, prowizji,stóp procentowych, rachunku ekonomicznego dla nowych produktów i usług;• Analiza i przegląd oferty Banku.• Sporządzanie sprawozdań dla Zarządu związanych ze sprzedażą produktów bankowych;    
	Text5: Poszukujemy osoby posiadającej: • wykształcenie wyższe(preferowane: ekonomiczne lub prawnicze);• umiejętności  analityczne;• umiejętności organizacji i zarządzania czasem pracy oraz pracy w zespole i pod presją czasu; Poszukujemy osoby: • Posługującej się pakietem MS Office na poziomie minimum średnio zaawansowanym;• Komunikatywnej w mowie i piśmie;• Otwartej na nowe doświadczenia i wyzwania.• Kreatywnej;  
	Text7: Aplikacje w postaci CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres rekrutacja-ZHM@bskoronowo.com.pl w temacie maila wpisując: C/ZHM-specjalista. Termin składania aplikacji: do 10.11.2020. Informujemy, że kontakt będzie miał miejsce w terminie do 20.11.2020 tylko z wybranymi kandydatami. Warunkiem bezwzględnym rozpatrzenia aplikacji będzie umieszczenie w CV następującej klauzuli: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę Bankowi Spółdzielczemu w Koronowie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”.


