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Svetovalec (m/ž) v poslovni enoti na Ptuju
V UniCredit Bank verjamemo, da čisto vsi prispevamo k skupnemu uspehu. Z odločnostjo, ustvarjalnostjo in inovativnostjo
spreminjamo obstoječe načine dela in iščemo preproste rešitve za kompleksne izzive. Za doseganje trajnostnih rezultatov počnemo
tisto, kar je pomembno za naše stranke, skupnosti in sodelavce.
V poslovni enoti Ptuj odpiramo novo karierno priložnost na delovnem mestu Svetovalec. Iščemo osebo, ki deli naše poglede,
verjame v moč timskega dela, čuti odgovornost za ustvarjanje dodane vrednosti za vse deležnike in želi prispevati k prijaznejšemu
delovnemu okolju. Pri sodelavcih cenimo odgovornost, zanesljivost, organiziranost in veselje do dela z ljudmi. Poznavanje bančnega
poslovanja, povezanega z razpisanim delovnim mestom, predstavlja dodatno prednost.
Odgovorni boste za:
 opravljanje gotovinskih in negotovinskih poslov,
 svetovanje strankam,
 prodajo bančnih produktov in storitev,
 vzpostavljanje in ohranjanje dolgoročnih poslovnih odnosov s strankami.
V dinamičnem delovnem okolju si prizadevamo za ohranjanje ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem, s številnimi
priložnostmi za izobraževanje pa postavljamo temelje za strokovno in osebnostno rast naših zaposlenih. Delo v mednarodni skupini
vam prinaša možnost:
 dela v super ekipi, polni raznolikosti in dinamičnosti,
 mednarodnega sodelovanja s sodelavci v UniCredit Skupini,
 delovnega okolja, ki vzpodbuja sodelovanje, proaktivnost in podpira znanje.

K prijavi na razpisano karierno priložnost vabimo kandidate, ki:
 imate najmanj V. stopnjo izobrazbe (ekonomske smeri, gimnazijski maturant ali druge ustrezne smeri),
 ste usmerjeni v ljudi in radi iščete rešitve ter odgovore na izzive stranke,
 imate pozitivno naravnanost do prodaje in ste ciljno naravnani,
 ste natančni, zanesljivi in urejeni,
 ste timski igralec in fleksibilni,
 aktivno uporabljate slovenski in angleški jezik,
 poznate in uporabljate programska orodja MS Office v Okolju Windows.
Zaželene so izkušnje z blagajniškim poslovanjem in opravljeno izobraževanje za delo na blagajni. Poznavanje bančnih produktov
predstavlja prednost.
Delovno mesto je na Ptuju. Prijave z življenjepisom in spremnim pismom sprejemamo izključno prek spletnega obrazca do 24. 10.
2021. Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za določen čas enega leta s 3-mesečno poskusno dobo.
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