Osobní bankéř/ka – Česká spořitelna
Požadujeme:




úspěšně ukončené vzdělání, minimálně maturita je však nutností
proaktivitu, tah na branku a obchodního ducha
příjemné vystupování a komunikační schopnosti

Nabízíme:











nabídka a prodej bankovních produktů s orientací na potřeby klienta
každodenní komunikace s našimi klienty – telefonicky i osobně
práce s nejmodernějšími systémy a technologiemi
příprava promyšlených finančních plánů, které klientům pomohou v plnění snů i ve
zvládání každodenních situací
42 dnů volna (25 dní dovolené, 5 dní zdravotního volna bez udání důvodu, 1 den volna
navíc každý měsíc pro skvělý work-life balance)
120 Kč za odpracovaný den ve stravenkách - plně hrazené zaměstnavatelem
příspěvek 9 600 Kč do Cafeterie (možnost Multisport karty)
zvýhodněné bankovní produkty
příspěvek na penzijní pojištění – až 28 800 Kč/rok
zvýhodněný mobilní tarif, nákup automobilů (Škoda, Opel, Volkswagen a další),
nákup elektroniky (Datart, Dell, iStores a další), nákup zájezdů (Čedok, Exim Tours,
Invia a další), cestování vlakem (České dráhy, Leo Express) a mnoho dalších

Ostatní sdělení:




v 1. roce průměrný měsíční příjem včetně bonusu ve výši 37.000 Kč a vzdělání
v oblasti bankovnictví a financí v hodnotě 250.000 Kč včetně certifikací
možnost zkráceného úvazku, pozice je vhodná i pro studenty VŠ
rozhodně se kvůli covidu o místo bát nemusíte. Jsme leaderem v řešení
a nastavování účinných opatření a díky našim technologiím hravě překonáváme
všechna omezení.

Informace o pozici:
Místo pracoviště:

OC Campus Square Brno

Typ pracovního
poměru:

Hlavní pracovní poměr nebo zkrácený úvazek

Typ smluvního
vztahu:

Smlouva na dobu neurčitou

Plat:

V 1. roce 37.000 Kč/měsíc včetně bonusů

Benefity:

Požadované
vzdělání:

Příspěvek na pojištění, příspěvky do cafeterie, 42 dnů volno, bonusy
k platu, zvýhodněný tarif,…
Středoškolské vzdělání s maturitou

Váš životopis posílejte na email prace@campusbrno.cz
Do předmětu emailu uveďte firmu, kam se hlásíte a název pozice (můžete zkopírovat název
pozice z nadpisu pracovní nabídky výše)
Pokud budete mít nějaké dotazy nebo se budete chtít jen podívat na pracovní prostředí,
kolektiv apod. můžete navštívit Pracovní veletrh přímo v OC Campus Square.
31.5.2022v čase mezi 15 – 18 hod. zde bude „Den otevřených dveří“ a zástupci z
jednotlivých firemVám ukáží, jak to u nich vypadá nebo vám odpoví na případné dotazy.

Váš životopis bude následně předán na personální oddělení firmy.

