ESBANK Bank Spółdzielczy to lokalny bank o polskich korzeniach i z wyłącznie
polskim kapitałem. Działamy od 1925 roku, z sukcesem łącząc tradycję
z nowoczesnością oraz osiągając stabilne wyniki finansowe.
Aktualnie poszukujemy Doradcy Klienta do placówki w Piotrkowie Trybunalskim.

Doradca Klienta
Miejsce Pracy: Piotrków Tryb.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
• sprzedaż produktów bankowych
• kompleksowa obsługa rachunków bankowych
• obsługa Klientów w zakresie udzielonych kredytów
• aktywne pozyskiwanie nowych Klientów
• współpraca z Klientami oraz budowanie długotrwałych relacji
• zapewnienie wysokiej jakości obsługi Klienta

WYMAGANIA:
• minimum średnie wykształcenie, preferowane wyższe
• mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
• znajomość podstawowych pojęć bankowych
• zaangażowanie i duża motywacja do pracy
• sumienność, rzetelność
• umiejętność współpracy z ludźmi
• dobra organizacja własnej pracy

OFERUJEMY:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• stałe wynagrodzenie i premię zależną od wyników
• stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
• okres adaptacji zawodowej
• możliwość rozwoju osobistego i zawodowego poprzez udział
w szkoleniach, kursach
• prywatną opiekę zdrowotną
Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres rekrutacja@esbank.pl
lub adres: ESBANK Bank Spółdzielczy, ul. Tysiąclecia 4, 97-500 Radomsko do dnia 28.04.2018r.
W przypadku, gdy są Państwo zainteresowani ewentualnym udziałem w przyszłych procesach
rekrutacji, prosimy o dopisanie w nadsyłanych dokumentach klauzuli: Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych do procesów rekrutacji realizowanych przez ESBANK
Bank Spółdzielczy w przyszłości zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).
Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, że Państwa dane będą przetwarzane
przez administratora danych ESBANK Bank Spółdzielczy,
z siedzibą w Radomsku (kod pocztowy: 97-500), przy ul. Tysiąclecia 4, w celu realizacji bieżącego
procesu rekrutacji i w przypadku Państwa zgody również przyszłych procesów rekrutacji.
1
Konieczność podania danych wynika z art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
(Dz.U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.). Podanie danych w szerszym zakresie jest dobrowolne.
Przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. Dane nie
będą udostępniane odbiorcom.
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. Zapewniamy poufność w procesie
rekrutacji.

