
  

 

  

Aspiro S.A. jest firmą pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego należącą do Grupy mBank S.A. Prowadzi blisko 130 

placówek na terenie całej Polski, w których pracuje 700 pracowników. Współpracuje bezpośrednio z podmiotami w Grupie 

mBank S.A. w ramach obszaru bancassurance oraz produktów ubezpieczeniowych dla klientów leasingu. 

Celem Aspiro jest profesjonalne doradztwo w zakresie m.in. produktów kredytowych, ubezpieczeniowych i oszczędnościowych. 

By to osiągnąć, stawiamy na ciągły rozwój naszych pracowników, których priorytetem jest dostosowanie  oferty produktowej i 

usługowej do potrzeb klientów. 

 

 
 

 

 

 

Doradca klienta w mKiosku  

 
Naszym doradcom oferujemy: 

 Pracę w Grupie mBanku 

 Stabilne warunki zatrudnienia 

 Prywatną opiekę medyczną 

 Program zniżkowy i lojalnościowy pracowników Grupy mBanku- mProfit 

 Konkursy wewnętrzne 

 

Nasz doradca jest odpowiedzialny za: 

 aktywne pozyskiwanie i obsługę klientów 

 realizację planów sprzedażowych i aktywizację działań wspomagających sprzedaż 

 oferowanie najlepszych rozwiązań finansowych zgodnie z potrzebami klientów 

 dbanie o wysoki poziom jakości obsługi klientów 

 reprezentowanie i dbanie o pozytywny wizerunek firmy 

 

  Od kandydata na stanowisko doradcy oczekujemy: 

 dyspozycyjności oraz gotowości do pracy w systemie zmianowym 

 otwartości, komunikatywności i umiejętności pracy w zespole 

 inicjowania i kreatywności w podejmowaniu działań wspomagających sprzedaż  

 samodzielności i silnej motywacji do pracy 

 doświadczenie w sprzedaży i obsłudze produktów finansowych 

 doświadczenia w sprzedaży bezpośredniej (mile widziane) 

 

Prosimy kierować aplikacje na adres Kamila.Nagorna@mbank.aspiro.pl 

 
Prosimy o załączenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Aspiro S.A. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Piłsudskiego 
3, jak również przez spółki wchodzące w skład Grupy mBanku S.A., zawartych w przesyłanej przeze mnie ofercie pracy dla potrzeb obecnego i 
przyszłych procesów rekrutacji. 
  
Zostałem poinformowany, iż: 
1/ Aspiro S.A. będzie administratorem dotyczących mnie danych osobowych, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.), 
2/ przysługuje mi prawo do zmiany danych osobowych oraz odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
3/ aktualny wykaz spółek wchodzących w skład Grupy mBanku S.A. jest publikowany na stronie internetowej www.mbank.pl 
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