DORADCA KLIENTA BIZNESOWEGO
> Miejsce pracy:

POZNAŃ

> Nr referencyjny: 1561467

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA M.IN. ZA:
 Aktywną i profesjonalną sprzedaż produktów i usług bankowych dla nowych i dotychczasowych klientów Banku z sektora
Small Business.
 Aktywne pozyskiwanie klientów z segmentu klienta Small Business.
 Budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji biznesowych z pozyskanymi klientami.
 Realizację celów sprzedażowych zgodnie z wewnętrznie określonymi standardami Banku.
 Dbanie o zachowanie najwyższych standardów obsługi klienta.
 Prowadzenie aktywnych i różnorodnych działań marketingowych wspierających proces sprzedaży.
 Kształtowanie pozytywnego wizerunku Banku na lokalnym rynku.

TWOJE ATUTY TO:
 Doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku w banku lub/i innej instytucji finansowej.
 Doświadczenia zawodowego w pozyskiwaniu i obsłudze klientów z sektora Small Business.
 Znajomości produktów i usług bankowych skierowanych do klientów z sektora Small Business.
 Umiejętności łatwego nawiązywania kontaktów i budowania długofalowych relacji biznesowych.
 Wysoko rozwiniętych umiejętności sprzedażowych.
 Inicjatywy i kreatywności w pozyskiwaniu nowych klientów.
 Znajomości lokalnego rynku segmentu klientów biznesowych.
 Orientacji na osiąganie wyników i wysokiej motywacji do pracy.
 Bardzo dobrej organizacji czasu pracy i wysokiej kultury osobistej.
 Praktycznej znajomości technik prezentacji i zdolności negocjacyjnych.
 Wykształcenia wyższego (Ekonomia, Bankowość i Finanse, Zarządzanie).
 Czynnego Prawa Jazdy kat.B.
 Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office.
 Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.

DZIĘKI NAM ZYSKASZ:
 Atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe - umowa o pracę.
 Przejrzysty system wynagrodzeń ( premie kwartalne za wyniki sprzedaży).
 Atrakcyjny pakiet socjalny (ubezpieczenie, pakiet medyczny, multisport).
 Możliwość rozwoju zawodowego w ramach globalnej, dynamicznie rozwijającej się organizacji.
 Bogaty pakiet szkoleń.

APLIKUJ

Na ofertach prosimy o zamieszczenie klauzuli: “Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z
procesem rekrutacji i selekcji realizowanych przez Bank BPH S A, z siedzibą w Gdańsku, przy ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175, Gdańsk.”
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

