
 

W aplikacji prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy  

z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poź. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści 

moich danych oraz ich poprawiania." 
 

Nest Bank jest nazwą handlową FM Bank PBP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672 Warszawa, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy w Warszawie , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000030330, NIP: 526-102-10-21, o kapitale zakładowym w wysokości  313.237.000 PLN w całości opłaconym.  

 

    Akademia 
  Doradcy 

Twój start w bankowość 
Miejsce pracy: cała Polska 

 

Akademia Doradcy to edukacyjny program Nest Banku. 

Jego celem jest wprowadzenie młodych ludzi, takich jak Ty, 

w tajniki zawodu pod okiem doświadczonych managerów w branży 

bankowej. 

W Akademii Doradcy dajemy Ci możliwość pracy na samodzielnym 

stanowisku, 

za którą otrzymasz realne wynagrodzenie. 
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Jeśli jesteś: 

• ambitny i lubisz wyzwania 

• masz zdolności interpersonalne i komunikacyjne 

• szukasz pracy polegającej na kontaktach z ludźmi 

• jesteś zmotywowany do osiągania wysokich zarobków 

Oferujemy Ci: 

• udział w półrocznym programie edukacyjnym 

• zatrudnienie na ½ etatu 

• stałe wynagrodzenie oraz atrakcyjny system premiowy 

• opiekę i możliwość nauki od doświadczonych managerów 

w Programie Mentoringowym 

• służbowy komputer oraz telefon 

• możliwość awansu i rozwoju w naszych strukturach 

• atmosferę pracy pełną kreatywnej energii. 

Z nami nauczysz się: 

• aktywnego pozyskiwania klientów biznesowych 

• rozpoznawania potrzeb klientów, doradztwa 

w zakresie produktów bankowych 

• budowania i utrzymywania długofalowych relacji z klientami 

• współtworzenia nowej, dynamicznej marki na rynku bankowym 

Nest Bank oferuje stabilność i bezpieczeństwo. 

Można na nim polegać niezależnie od okoliczności. 

Rozwijaj karierę pod naszymi skrzydłami! 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: 

anna.dobrogosz@nestbank.pl 


