Bankovní poradce Junior v Raiffeisenbank
Láká vás práce v bance? I BEZ ZKUŠENOSTÍ můžete začít v bance budovat svou kariéru.
Na naši pobočku v OC Campus jsme připraveni přivítat jak ostříleného bankéře, tak úplného
nováčka, kterého jak se patří zaučíme.
Jestli máte obchod v krvi, chcete si vydělat a rádi byste přitom lidem pomáhali spravovat
jejich finance, je to práce právě pro vás. Raiffka roste, pojďte růst s námi!
ČEMU SE BUDETE VĚNOVAT?


Naši profi trenéři vás naučí jednat s klienty, pracovat v bankovních systémech
a získáte přehled o našich produktech.



Po formálním zaučení se začnete učit z praxe. Při ruce budete mít zkušeného kolegu,
který vám se vším pomůže.



Stanete se profi poradcem a obchodníkem. Budete klientům pomáhat řešit jejich
požadavky a dokážete nabídnou produkt jako ušitý pro jejich aktuální potřeby.



Budete také tak trochu přemýšlet za klienta. Dokážete rozklíčovat, jaké produkty by se
klientům hodily a budete s nimi na toto téma otvírat diskusi, osobně i telefonicky.
A věřte, klienti tuto péči oceňují.



Díky své kvalitní práci, školením a certifikacím budete kariérně i finančně růst.

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?


5 týdnů dovolené a další 3 dny volna na cokoliv



4 dny studijního volna, pokud při práci studujete, a další volno a fin. dary
k významným životním a pracovním jubileím



Do Cafeterie dostanete na 1. rok 14.000 Kč a poté 27.000 Kč ročně, které využijete dle
své volby (cestování, nákupy, kultura, sport aj.)



V prvních 3 měsících podpora až 3.000 Kč ke mzdě.



„Možnost si vydělat“ není prázdná fráze. K fixní mzdě si odnesete při plnění cílů
měsíčně až 15.000. A to není vše. Při plnění ročních cílů získáte dlouhodobě další
peníze navíc.



Výhodnější bankovní produkty? Samozřejmě. Např. 100% hypotéka.



Slevy u mnoha partnerských společností - O2, ČD, Čedok, Premier Cinemas aj.



Rozšíříte si povědomí o fungování světa financí. Pro reálný život je toto k nezaplacení.



Uplatníte a posílíte své obchodní a komunikační dovednosti.



Získáte 3 certifikace od ČNB, které vám dodají punc profesionála. Po splnění prvních
2 vám navýšíme měsíční mzdu.



Tým skvělých obchodníků a normálních lidí, se kterými to nebude jen o spolupráci
a předávání know-how. Rádi spolu trávíme čas i mimo práci.



Kulturu otevřenosti a týmovosti. Mrkněte na #životvraiffce.

BEZ ČEHO SE NEOBEJDETE?


Rádi dáme příležitost i někomu bez zkušeností z banky. Jakákoliv předchozí obchodní
praxe je však výhodou.



Mezi lidmi jste jako ryba ve vodě a nebojíte se být v komunikaci i proaktivní.



Baví vás pomáhat a hledat řešení pro různorodé situace.



Dokážete si stanovit cíl a jít si za ním. Zároveň víte, že bez práce se cíle nedosáhne.



Vítáte možnost posílit svou angličtinu. Na pobočce se budete setkávat i s anglicky
mluvícími klienty. Nejde nám o dokonalou gramatiku, ale o ochotu obsloužit klienta,
který nemluví česky.

Informace o pozici:
Místo
pracoviště:

OC Campus Square Brno

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

28.500 – 43.500 Kč/měsíc
Slevy u partnerských společností, 5 týdnů dovolené,studijní volno,
Cafeterie, zvýhodněné bankovní produkty, příspěvek na školkovné,
vzdělávací kurzy a školení, dny volna navíc/sickdays, firemní akce
Středoškolské nebo odborné vyučení 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.
31.5.2022 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.

