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Samostojni svetovalec (m/ž) v enoti Poslovanje s srednje velikimi
podjetji
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 enoti Poslovanje s srednje velikimi podjetji odpiramo novo karierno priložnost za 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.
Vaše glavne odgovornosti bodo:
 pridobivanje novih strank in skrb za obstoječi segment strank
 finančno in investicijsko svetovanje strankam
 učinkovita prodaja ter zavzetost za konstantno izboljšanje ponujenih storitev ter vzdrževanje odličnih odnosov z našimi 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. Kariera v mednarodni
skupini vam prinaša:
 delo v odlični in raznoliki ekipi
 mednarodno sodelovanje s sodelavci v celotni UniCredit Skupini
 delovno okolje, ki vzpodbuja sodelovanje, proaktivnost in podpira znanje
 delo od doma.
K prijavi vabimo vse kandidate, ki:
 imate vsaj 4 leta ustreznih delovnih izkušenj
 dobro poznate kapitalske trge in razumete finančne izkaze podjetij
 ste izrazito prodajno usmerjeni in imate veselje do dela z ljudmi
 se lahko pohvalite z odličnimi komunikacijskimi pisnimi ter verbalnimi veščinami
 imate razvite sposobnosti analitičnega in logičnega razmišljanja
 ste samostojni, motivirani in izrazito ciljno usmerjeni, hkrati pa znate delovati v timu
 aktivno uporabljate slovenski in angleški jezik
 odlično obvladate programska orodja MS Office v okolju Windows.
Prijave z življenjepisom in s spremnim pismom sprejemamo izključno preko spletnega obrazca do 26. oktobra 2021. Delovno mesto
je v Ljubljani in bo z izkušenim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas s 6 mesečno poskusno dobo.
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