
Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią poszukuje osoby na stanowisko: 

Doradca Klienta Biznesowego 

(Miejsce pracy: Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią Oddział w Bydgoszczy ul. Abrahama 8) 

 

Podstawowe obowiązki: 
 Pozyskiwanie nowych klientów i utrzymanie relacji z klientami Banku, 

 Sprzedaż oferowanych przez Bank produktów i usług bankowych, 

 Dokonywanie wstępnej oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Klienta na podstawie 

przedłożonych dokumentów, 

 Przeprowadzanie inspekcji u kredytobiorców, 

 Realizacja indywidualnych i zespołowych celów sprzedażowych. 

Oczekiwania: 
 Wykształcenie średnie, wyższe (preferowane ekonomiczne, bankowe), 

 Łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole, 

 Zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań,  

 Mile widziane doświadczenie zawodowe w sprzedaży produktów finansowych i pozyskiwaniu 

nowych klientów, 

 Obsługa pakietu MS Office, 

 Prawo jazdy B, 

Oferujemy: 
 Zatrudnienie na pełen etat na podstawie umowy o pracę, 

 Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 

 Możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego, 

 Pakiet medyczny dla pracownika i rodziny, 

 Udział w szkoleniach umożliwiający rozwój zawodowy, 

 Przyjazna atmosfera w pracy. 

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV ( z klauzulą znajdującymi się poniżej) oraz listu 

motywacyjnego na adres:  info@bsnaklo.pl z dopiskiem „Praca” lub złożenie osobiście  w  Banku  

Spółdzielczym  w  Nakle  nad Notecią Oddział w Bydgoszczy  ul. Abrahama 8,   85-318 Bydgoszcz                              

w terminie do  15.03.2023 roku.  W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu pod                

nr telefonu 692 764 329. 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)).” 
 

„Oświadczam, że: nie byłem/ nie byłam* skazany/skazana* prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, 

byłem/byłam* skazany/skazana* prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, zgodnie z art. 3 pkt 1  Ustawy z dnia 

12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie                              

i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (Dz. U. 2018 poz. 1130). 
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