Pokladní/k Moneta v Brno Campus Square
Požadujeme:






SŠ vzdělání s maturitou a znalost práce na počítači je něco, přes co nejede vlak
Pokud už jste dříve působili v bankovnictví, obchodu nebo zákaznických službách, je
to velké plus
Zkušenost s prodejem nebo velká chuť se do toho pustit
Chuť komunikovat s klienty, abyste jim mohli nabídnout to nejvhodnější řešení,
Chtít se neustále učit novým věcem

Nabízíme:










Benefitní balíček, který si sami poskládáte tak, jak to vyhovuje právě Vám – na výběr
máte z příspěvku na stravenky, Multisportku, penzijní či exkluzivní životní pojištění
či volnočasové aktivity v rámci Cafeterie. Svůj benefitní balíček můžete také použít
na mimořádnou splátku úvěrových produktů MONETA nebo nákup našich akcií
Příležitost k růstu, můžete se vypracovat na manažera nebo specialistu
Kromě 25 dní dovolené i další 4 dny volna navíc na cokoli se Vám hodí
Další 2 volné dny pak můžete využít na dobrovolnické aktivity v rámci naší iniciativy
Pácháme dobro
Naše bankovní produkty za zvýhodněné sazby
Podporu ve vzdělávání, na kterém si u nás zakládáme, protože víme, že bez kvalitního
zaškolení a dalšího rozvoje nemůžeme držet krok s ostatními
Přátelský tým a práci, do které se budetě těšit
Multisportku za zvýhodněnou cenu pro Vás i Vaše blízké

Ostatní sdělení:





Budete pracovat s pokladnou a zodpovídat za vklady a výběry hotovostí v korunách i
cizích měnách
Denně za Vámi budou přicházet klienti, kterým poradíte s dotazy a podle povahy
jejich požadavku je odkážete na své kolegy z řad osobních bankéřů
Naučíte se pracovat s bankovními systémy a aplikacemi
Své zkušenosti budete sdílet s kolegy a dále je rozvíjet díky školením, kterých se
budete pravidelně účastnit

Jedná se o pracovní pozici, jejíž náplní práce je mimo jiné poskytování spotřebitelských úvěrů
fyzickým osobám ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen
„Zákon“) a zaměstnanec musí splňovat podmínku důvěryhodnosti dle § 72 Zákona. V
návaznosti na interní pravidla naší společnosti požadujeme před vznikem pracovněprávního
vztahu předložení Výpisu z Centrální evidence exekucí (příp. ve verzi s podrobnými údaji o
jednotlivých řízeních).
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Informace o pozici:
Místo pracoviště:

OC Campus Square Brno

Typ pracovního
poměru:

Práce na plný úvazek

Typ smluvního
vztahu:

Pracovní smlouva

Plat:
Benefity:

24.000 – 28.000 Kč / měsíc
Multisport karta, pracovní růst, volno navíc, 25 dnů dovolené,benefiční
balíček, podpora ve vzdělání

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.
31.5.2022 v čase mezi 15 – 18 hod. zde bude „Den otevřených dveří“ a zástupci z
jednotlivých firem Vám ukáží, jak to u nich vypadá nebo vám odpoví na případné dotazy.
Váš životopis bude následně předán na personální oddělení firmy.

