NOWY BANK, NOWE WYZWANIA, NOWE MOśLIWOŚCI!
PLUS BANK S.A. naleŜy do Grupy Kapitałowej w skład, której wchodzą m.in. operator sieci Plus,
największa polska telewizja komercyjna – Polsat, Teleaudio, Ipla, Cyfrowy Polsat - największa cyfrowa
platforma satelitarna w Polsce, czy Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. Naszym celem jest
tworzenie wartości dla klienta poprzez synergię usług dostarczanych poprzez Grupę.
JuŜ od początku roku PLUS BANK S.A. istotnie zaznacza swoją pozycję na rynku finansowym
wprowadzając do oferty produkty zajmujące pierwsze miejsca w znaczących rankingach.
W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy osób chcących rozpocząć karierę w strukturach
banku. Jeśli chcesz rozwijać się razem z nami, w przyszłości stać się istotnym ogniwem pręŜnie
działającej instytucji złóŜ aplikację na stanowisko:

Praktykant/ka
NR REF. P/COK
miejsce pracy: Poznań (okolice Ronda Kaponiera)

Praktykant/ka będzie współodpowiedzialny/a za:
•
•
•
•

wprowadzanie danych do systemu bankowego,
przygotowywanie zestawień i raportów,
udział w projektach i zadaniach aktualnie realizowanych przez pracowników Centrum,
wsparcie bieŜącej pracy zespołu.

Od Kandydatów oczekujemy:
• statusu studenta, poŜądane kierunki: finanse, bankowość, ekonomia, zarządzanie, marketing lub
pokrewne,
• bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office (w szczególności Word i Excel),
• zainteresowania zagadnieniami z obszaru finansów i sprzedaŜy,
• dokładności i zaangaŜowania,
• rozwiniętych umiejętności analitycznych.
Oferowane warunki:
• opieka merytoryczna pracownika Centrum Obsługi Klienta,
• ciekawe praktyki w przyjaznym i zgranym zespole, dające moŜliwość rozwoju i podnoszenia
kompetencji,
• moŜliwość poznania najwaŜniejszych procesów i zadań związanych ze sprzedaŜą produktów
bankowych oraz zaznajomienia się z charakterystyką branŜy finansowej,
• bezpłatne praktyki (termin i czas trwania praktyk ustalany indywidualnie). Po okresie bezpłatnych
praktyk istnieje realna moŜliwość podjęcia współpracy,

JeŜeli chcesz rozwijać się razem z PlusBankiem prześlij nam swoje CV na adres:
rekrutacjaCOK@plusbank.pl

PROSIMY O DOPISANIE NASTĘPUJĄCEJ KLAUZULI:
WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla realizacji procesu rekrutacji w PLUS BANK SA z siedzibą w Warszawie ul. Ostrobramska 77.
WyraŜenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a ponadto osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i
ich poprawiania. Otrzymane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości zgodnie z ustawą z dn.
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 tj.).
Osobom nadsyłającym oferty zapewniamy pełną dyskrecję. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

