Osobní bankéř/ka Moneta Money Bank
Požadujeme:





Jsme tu pro klienty, a proto nám nesmí chybět chuť pomáhat, vymýšlet vhodná řešení
a být zkrátka po ruce se vším, co v oblasti financí potřebují
SŠ vzdělání s maturitou a znalost práce na počítači je něco, přes co nejede vlak
Bez zákonem daných certifikací – pokud jste v bankovnictví nováčkem, nevadí. Na
všechny zkoušky vás po nástupu zaškolíme a navíc vám každý rok poskytneme 5 dní
volna na přípravu nebo následné vzdělávání

Nabízíme:








Na svůj nový tým – máme tu přátelskou atmosféru, protože nejsme jen kolegové, ale
také parťáci, kteří spolu rádi sdílí i méně pracovní témata
Adaptační bonus pro nováčky po dobu prvních 6 měsíců
25 dní dovolené, 5 dní doma na přípravu certifikace (Certification Leave), 2 volné dny
na dobrovolnické aktivity, 4 dny Free day na cokoli se hodí a další 4 dny tzv. Time off
pro případ, že budete během dne potřebovat odběhnout z práce. Celkem tedy 40 dnů
volna!
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
Stabilní zaměstnání v bankovnictví, které je pilířem každé ekonomiky

Ostatní sdělení:







Po nástupu se vám bude věnovat náš tréninkový tým, který vás provede aplikacemi
a bankovními systémy, které budete používat. Představíme vám naše produkty a
naučíme vás, jak komunikovat a tvořit dlouhodobé obchodní vztahy s klienty
Na pobočce v tom nebudete sami. Každý nováček v Monetě má svého buddyho,
který pomůže v prvních měsících se vším, s čím si třeba nebudete jistí
Až budete mít vše v malíku, dostanete na starost své klienty, kterým poradíte se
vším, co v jejich životní situaci potřebují
U svých klientů budete aktivně vyhledávat obchodní možnosti, jak vhodně nastavit
portfolio produktů a služeb
Pro klienty se stanete tváří naší banky a společně s celým týmem vytvoříte na
pobočce příjemnou atmosféru, do které se budou naši klienti rádi vracet
Pokud už jste dříve působili v bankovnictví, obchodu nebo zákaznických službách,
máte velké plus

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).

Informace o pozici:
Místo pracoviště:

OC Campus Square Brno

Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva
Plat:
Benefity:

28.000 – 40.000 Kč / měsíc první rok
25 dnů dovolené, benefiční balíček, free day, multisport karta,…

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.

