

	Text1: Bank Spółdzielczy w Koronowie  poszukuje do Oddziału w Cekcynie 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:  DORADCA KLIENTA 
	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: • Aktywne pozyskiwanie klientów, proponowanie produktów bankowych klientom oraz budowanie długotrwałych relacji;• Prezentowanie oferty Banku oraz firm współpracujących z Bankiem w obszarze bancassurance w sposób profesjonalny, spełniający najwyższe standardy obsługi klientów; • Obsługa kasowa; • Analiza informacji uzyskanych od klientów, identyfikacja ich potrzeb oraz pomoc w wyborze właściwego produktu lub usługi;• Realizacja indywidualnych planów sprzedażowych. 
	Text5: Poszukujemy osoby: • Wyróżniającej się wysoką kulturą osobistą, nienaganną prezentacją, pozytywnym nastawieniem do światai ludzi oraz uczciwością i dobrym opanowaniem zdolności komunikacyjnych; • Radzącej sobie w sytuacjach pod presją czasu i potrafiąca skutecznie opanować oznaki stresu;            • Której techniki sprzedaży i negocjacji nie są obce;• Posługującej się pakietem MS Officena poziomie minimum średnio zaawansowanym;• Posiadającej wykształcenie wyższelub średnie. Mile widziane osoby po kursie kasjera złotowo-walutowego.   
	Text7: Aplikacje w postaci CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres rekrutacja-cekcyn@bskoronowo.com.pl w temacie maila wpisując: O/C-doradca. Termin składania aplikacji: do 21.01.2021 r. włącznie. Informujemy, że kontakt będzie miał miejsce 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”.


