Pridruži se
mednarodni
bančni skupini.
Višji svetovalec (m/ž) v Poslovni enoti
Ljubljana
Zaposlitev v mednarodni bančni skupini
UniCredit Banka Slovenija d.d. je članica skupine UniCredit, uspešne vseevropske komercialne banke z razvejano poslovno
mrežo, ki zajema 13 ključnih evropskih trgov in 18 drugih držav. Z globalno prisotnostjo in lokalnimi izkušnjami pri
uresničevanju njihovih ambicioznih načrtov podpiramo tako posameznike kot podjetja. V naši sredini želimo proaktivne,
kreativne, visoko izobražene sodelavce. Tiste, ki verjamete v timsko delo in čutite odgovornost za ustvarjanje dodane
vrednosti za naše stranke in deležnike in uresničevanje vizije postati ena banka, ena UniCredit.
V Poslovni enoti Ljubljana, v okviru Zahodne regije divizije Poslovanje s prebivalstvom in malimi podjetji, iščemo Višjega
svetovalca na področju poslovanja s fizičnimi in pravnimi osebami. Naloge Višjega svetovalca obsegajo svetovanje,
informiranje ter prodajo vseh bančnih in nebančnih storitev in produktov, vzpostavljanje in ohranjanje dolgoročnih poslovnih
odnosov s strankami, opravljanje gotovinskih in negotovinskih poslov, vodenje računov strank ter skrb za nemoten potek
njihovega prometa ter svetovanje pri reševanju reklamacij.
Od vas pričakujemo:
• minimalno VI. stopnjo izobrazbe ekonomske ali družboslovne smeri oz.
• vsaj 2 leti ustreznih delovnih izkušenj z najmanj V. stopnjo izobrazbe,
• poznavanje blagajniškega poslovanja,
• poznavanje poslovanja s prebivalstvom,
• poznavanje stanovanjskih kreditov,
• dovoljenje za trženje investicijskih skladov in/ali licenca za posredovanje zavarovalniških poslov predstavlja prednost,
• poznavanje poslovnih finančnih izkazov,
• poznavanje poslovanja z malimi podjetji,
• izrazito prodajno orientiranost in veselje do dela s strankami,
• samoiniciativnost in željo po stalnem izobraževanju,
• željo in sposobnost za doseganje visoko zastavljenih ciljev,
• natančnost in urejenost, komunikativnost, sposobnost dela v skupini,
• znanje angleškega jezika, obvladovanje programskih orodij MS Office v okolju Windows.
Delovno mesto je v Ljubljani. Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s 6 mesečno
poskusno dobo. Ustrezate pogojem in v opisu dela vidite izziv? Vašo prijavo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite izključno preko spletnega obrazca do 7.12.2020.

