
Getin Noble Bank S.A. 

poszukuje Kandydatów/ Kandydatek do pracy na stanowisko: 

OPIEKUN KLIENTA 

Miejsce pracy: Legnica 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:  

• realizację zadań sprzedażowych,  
• aktywną sprzedaż produktów bankowych w obszarze klientów detalicznych z 

wykorzystaniem telemarketingu i sprzedaży bezpośredniej,  
• inicjowanie działań wspierających sprzedaż,  
• pozyskiwanie i profesjonalną obsługę Klientów,  
• kształtowanie pozytywnego wizerunku banku,  
• przestrzeganie procedur i standardów,  
• obsługę kasowo – dysponencką.  

Oczekujemy:  

• wykształcenia minimum średniego maturalnego,  
• minimum 1 roku doświadczenia w aktywnej sprzedaży w instytucji finansowej 

lub 1,5 roku doświadczenia w aktywnej sprzedaż produktów lub usług,  
• umiejętności sprzedażowych,  
• umiejętności społecznych,  
• umiejętności przekazywania informacji w sposób dostosowany do odbiorcy,  
• umiejętność aktywnego słuchania,  
• umiejętność pracy w zespole,  
• silnej motywacji do działania,  
• biegłej obsługi komputera,  
• praktycznej znajomości MS Office,  
• mile widziany ukończony kurs kasjera walutowo – złotowego, 
• statusu osoby niekaranej. 

 

Oferujemy:  

• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,  
• atrakcyjny system wynagrodzeń (część stała + atrakcyjny system prowizyjny),  
• prywatną opiekę medyczną,  
• pakiet sportowo – rekreacyjny,  
• niezbędne narzędzia pracy,  
• szerokie możliwości rozwoju,  
• uczestnictwo w szkoleniach.  

 



Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na poniższy 

adres wraz z klauzulą: 

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnych i przyszłych 

procesów rekrutacji prowadzonych przez jednostki z grupy kapitałowej (w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych), do której należy Getin Noble 

Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33 (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. O Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ustaw 

z 2002 nr 101 poz. 926- tj z późn. zm.).„ 

praca@getinbank.pl 

 

z dopiskiem w tytule wiadomości: OK/PWSZ/05/15/Legnica 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

 

 


