Bank Spółdzielczy w Toruniu to lokalny bank z wyłącznie polskim kapitałem. Od ponad 120-lat łączymy tradycję
bankowości spółdzielczej z nowoczesnością. Do korzystania z naszych usług zapraszamy klientów
indywidualnych, podmioty gospodarcze i instytucje, rolników oraz jednostki samorządu terytorialnego.
Zapewniamy przyjazną i profesjonalną obsługę. Oferujemy nowoczesne produkty i usługi bankowe oraz
ubezpieczeniowe i inwestycyjne.
Aktualnie poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisko:

OPIEKUN KLIENTA INDYWIDUALNEGO
Miejsce pracy: WĄBRZEŹNO

Co oferujemy?

















bezpieczne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze,
motywujący system premiowy,
wsparcie w zdobywaniu nowych kompetencji i wiedzy poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych
i zewnętrznych, możliwość dofinansowania do studiów, korzystanie z bankowej biblioteka książek
i multimediów,
przejrzystą ścieżkę kariery – od Opiekuna Klienta do menedżera,
przyjazną atmosferę oraz pracę w zgranym i zaangażowanym zespole,
stałe godziny pracy (wolne weekendy),
prywatną opiekę medyczną z dostępem do szerokiego wachlarza specjalistów, możliwość objęcia
opieką medyczną członków rodziny,
nagrody jubileuszowe,
premie świąteczne,
dofinansowanie do wypoczynku,
elastyczny pakiet benefitów: od kultury i sportu po relaks i wypoczynek,
świadczenia dla dzieci pracowników,
integrację z zespołem podczas wyjazdów i spotkań,
dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

Aplikuj do nas, jeśli:





masz doświadczenie w sprzedaży i doradztwie Klientom z branży finansowej,
cechuje Cię przedsiębiorczość i zaangażowanie oraz umiejętność budowania relacji z Klientami,
jesteś otwarta/y na zmiany, konsekwentna/y w działaniu i chcesz się rozwijać,
jesteś komunikatywna/y, dobrze zorganizowany a swoją pracę wykonujesz z pasją.

Wyzwania, które na Ciebie czekają:





pozyskiwanie i profesjonalne doradztwo Klientom w zakresie świadczonych usług,
aktywna sprzedaż produktów bankowych dostosowanych do indywidualnych oczekiwań Klienta,
budowanie i utrzymanie długofalowych relacji z Klientem,
zapewnienie najwyższej jakości obsługi i doradztwa dla Klientów.

Jeśli ważna jest dla Ciebie stabilność zatrudnienia, chcesz się rozwijać
i pracować w przyjaznej atmosferze – APLIKUJ!
Czekamy na Ciebie!
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@bstorun.pl z dopiskiem – „Praca”.
Prosimy o dopisanie na swojej ofercie klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

