Bank Zachodni WBK S.A. jest częścią międzynarodowej grupy finansowej o ustalonej
pozycji wśród banków z kapitałem zagranicznym. W swojej ofercie posiada szeroki
wachlarz produktów dla firm oraz klientów indywidualnych. Obecnie Bank Zachodni
WBK poszukuje kandydata na stanowisko:

Staż w Zespole Sprzedaży Kart
Kredytowych
Miejsce pracy: Poznań

Zakres zadań:






koordynacja i sporządzanie raportów
obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej, sporządzanie odpowiedzi na
zapytania pracowników banku
nadzór nad przepływem i rozliczaniem dokumentów
prowadzenie rejestrów/ zestawień na potrzeby jednostki
obsługa logistyczna zadań jednostki i inne czynności administracyjne i biurowe

Wymagania:








dyspozycyjność (mile widziane 6 godzin dziennie),
bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności znajomość MS Excel w
stopniu zaawansowanym,
mocno rozwinięte umiejętności interpersonalne, zarówno w kontakcie osobistym jak i
zdalnym (poczta elektroniczna, telefon),
umiejętność pracy w zespole
dobra organizacja pracy i skuteczność w działaniu,
samodzielność, dokładność i odpowiedzialność za realizowane zadania
znajomość języka angielskiego

Staż bezpłatny – 3 miesiące

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert zawierających CV do 9 stycznia
2015 na adres: rekrutacja@bzwbk.pl .W temacie maila prosimy o wpisanie: Staż w
Zespole Sprzedaży Kart Kredytowych
Jednocześnie informujemy,
kandydatami.

że

skontaktujemy

się

tylko

z

wybranymi

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950 Wrocław,
danych osobowych zawartych w przesyłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), dla celów
obecnych i przyszłych rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania oraz że
dane nie będą przekazywane innym odbiorcom danych”.

Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723.
NIP: 896 000 56 73. Wysokość kapitału zakładowego 992 345 340 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 992 345 340 zł.

