
BUDUJ KARIERĘ W PLUS BANK S.A. 
Czy wiesz, że… 
 
PLUS BANK S.A. to bank ze 100% polskim kapitałem. 
 
PLUS BANK S.A. to bank, który posiada ponad 25 letnią 
tradycję (w latach 1991 – 2013 był obecny na rynku, pod 
nazwą INVEST BANK S.A.). 
 
PLUS BANK S.A. posiada blisko 100 Oddziałów 
Operacyjnych, zlokalizowanych w największych miastach 
Polski oraz ponad 40 Placówek Partnerskich. 
 
PLUS BANK S.A. znajduje się w jednej grupie 
kapitałowej 
ze spółkami: Plus - operator sieci komórkowej;  Polsat 
- największa polska telewizja komercyjna;  Cyfrowy 
Polsat - największa cyfrowa platforma satelitarna w 
Polsce; Teleaudio; Ipla. 

 
PLUS BANK S.A. realizuje styl zarządzania oparty na osobistej odpowiedzialności i 
zaangażowaniu pracownika, w bardzo przyjaznej atmosferze pracy, przy wsparciu bardziej 
doświadczonych pracowników. 
 
PLUS BANK S.A. zapewnia swoim pracownikom wstępne szkolenia stanowiskowe i rozwój 
zawodowy. 
 
PLUS BANK S.A. preferuje styl zarządzania oparty na pracownikach kompetentnych i 
zmotywowanych wewnętrznie do działania. 

 
Jeżeli chcesz zostać cenionym pracownikiem prężnie działającej instytucji finansowej, 

złóż aplikację na stanowisko: 
 

OPIEKUN SIECI AGENCYJNEJ 

Miejsce pracy: Legnica 
Region: Dolnośląskie 

 
 
Opiekun sieci agencyjnej w PLUS BANK S.A.: 
 
� utrwali swoje miejsce w społeczności pracowników sektora finansowego, 
� będzie mógł sprawdzić swoje kompetencje zawodowe zarządzając podległą siecią 

agencyjną, 
� będzie pozyskiwał do współpracy podmioty zewnętrzne, 
� wykorzysta własną wiedzę i kreatywność realizując plany sprzedaży, 
� będzie budował i podtrzymywał relacje z podmiotami współpracującymi z Bankiem, 
� zaprezentuje swoją efektywność w organizacji szkoleń w zakresie warunków oferty oraz 

obsługi programu informatycznego w placówkach współpracujących z Bankiem, 
� poczuje satysfakcję z pełnienia wsparcia w obsłudze wniosków kredytowych w podległej 

sieci agencyjnej, 



� umocni poczucie własnej odpowiedzialności za utrzymywanie jak najlepszej jakości 
dokumentacji kredytowej oraz dobrą jakość portfela kredytowego, 

� będzie wdrażał najlepsze standardy obsługi Klientów banku. 
 
Od Kandydatów oczekujemy: 
 
� wykształcenia minimum średniego, 
� zorientowania na osiąganie wyznaczonych celów sprzedażowych, 
� znajomości produktów finansowych oraz gotowości do poszerzania własnej wiedzy w tym 

zakresie, 
� samodzielności i kreatywnego podejścia do realizacji obowiązków zawodowych, 
� otwartej postawy względem Klienta, zainteresowania jego potrzebami oraz gotowości do 

udzielania pomocy, 
� umiejętności obsługi komputera (pakiet MS Office), 
� prawa jazdy kat. B i posiadania własnego samochodu 

 
Oferujemy: 
� zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę, 
� wynagrodzenie podstawowe (stałe) + atrakcyjny system prowizyjny, 
� możliwość osobistego wpływania na rozwój struktur sprzedażowych, 
� pracę w miłej atmosferze, 
� możliwość rozwoju zawodowego, 
� atrakcyjny system szkoleń i rzetelne wsparcie stanowiskowe, 
� dostęp do pakietu socjalnego (pakiet medyczny, karta Multisport, atrakcyjne ubezpieczenie 

grupowe). 
 
 
Odpowiadając na ogłoszenie, uprzejmie prosimy o przysłanie aktualnego CV na adres: 
monika.muszkat@plusbank.pl   
 
Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji przez PLUS BANK S.A. prowadzonej obecnie oraz w 
przyszłości. Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe będą przetwarzane przez PLUS BANK S.A. 
z siedzibą w Warszawie Al. Stanów Zjednoczonych 61A zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.). Wyrażenie zgody na przetwarzanie 
danych osobowych jest dobrowolne, a ponadto osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do 
treści swoich danych i ich poprawiania.”  
 
Osobom nadsyłającym oferty zapewniamy pełną dyskrecję. Skontaktujemy się tylko z wybranymi 
kandydatami.  
 
Oferty pracy dla osób wiążących swoją karierę z sektorem bankowości prezentujemy  
na naszej stronie internetowej www.plusbank.pl 


