
                                                                                                                                                                                                              

 

 

Końskie 01.12.2022 r. 

 

OFERTA PRACY: 
  

  

 

 Główne zadania:  
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Miejsce pracy:  Banku Spółdzielczy w Końskich Oddział w Końskich 

Planowany termin zatrudnienia:  grudzień 2022 r. 

Wymagania: 

 

 

 

 

 

Oferujemy:  

 

Oferujemy:  
 

 

 

 

 

 

 

 
Osoby zainteresowane ofertą proszę składać dokumenty aplikacyjne do dnia 12.12.2022 r.  

na adres: rekrutacja@bskonskie.pl  

Dokumenty powinny być podpisane  i opatrzone poniższą klauzulą: 

         
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Bank Spółdzielczy  

w Końskich do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie         

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO). Oświadczam, iż zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną BS w Końskich dla kandydatów do pracy 

zamieszczoną na stronie www.bskonskie.pl .  

 

Dokumenty nieopatrzone powyższą klauzulą nie będą rozpatrywane. 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.   

RReeffeerreenntt  ddss..  rraacchhuunnkkóóww  bbiieeżżąąccyycchh,,  ddeeppoozzyyttóóww  ii  kkrreeddyyttóóww  
 

 Oferowanie nowych produktów bankowych oraz udzielanie pełnej informacji o ofercie 

bankowej, w tym o bieżących promocjach 

 Sprzedaż produktów i usług bankowych oraz wykonywanie innych czynności w zakresie obsługi 

bankowej 

 Obsługa rachunków lokat terminowych, kredytowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz 

bieżących 

 Obsługa kasowa i rozliczeniowa klientów (realizacja operacji gotówkowych i bezgotówkowych) 

 

 
 

 
  

 

 Wykształcenie wyższe na kierunkach: ekonomia, finanse, rachunkowość, bankowość (lub inne 

ekonomiczne) 

 Dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS Excel) 

 Dobra organizacja pracy własnej, terminowość, dokładność 

 Zainteresowanie produktami finansowymi oraz gotowość do poszerzania wiedzy w tym zakresie 

 Zorientowanie na osiąganie wyznaczonych celów sprzedażowych 

 Wysoki poziom kultury osobistej, w tym otwarta postawa wobec Klienta, zainteresowanie jego 

potrzebami oraz gotowość do udzielania pomocy 

 

 Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na zastępstwo  ( pełny etat )  

 Wynagrodzenie zasadnicze oraz premię   

 Pakiet benefitów pozapłacowych – świadczenia z ZFŚS, Pracowniczy Program Emerytalny  

 Profesjonalne szkolenia wprowadzające oraz rozwijające kompetencje 

 Możliwość  rozwoju i awansu zawodowego 
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