Te privlačita delo s strankami in terensko delo, te odlikuje izrazita »prodajna žilica«, sočasno pa
imaš izkušnje z bančnim poslovanjem s pravnimi osebami, predvsem na področju mikro in
malih podjetij?
#verjemivase in se pridruži naši ekipi na delovnem mestu:

FINANČNI SVETOVALEC ZA POSLOVANJE Z
GOSPODARSTVOM (m/ž) v poslovni enoti Celje
Opis dela:
Prodaja in svetovanje strankam s področja poslovanja z gospodarstvom (velika podjetja, mala in srednje velika podjetja, mikro
podjetja, samostojni podjetniki, samostojni poklici):
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Trženje in prodaja bančnih produktov za gospodarstvo,
Pridobivanje novih strank s področja poslovanja z gospodarstvom,
Vzdrževanje profesionalnih poslovnih odnosov s strankami,
Odgovornost za izvajanje prodajnih in po-prodajnih aktivnosti,
Delovanje skladno s prodajnim procesom pri delodajalcu,
Pridobivanje priporočil in potencialnih strank pod nadzorom mentorja za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja, trženja
investicijskih skladov in prodaje investicijskih kuponov oz. delnic investicijskih skladov ter za opravljanje poslov investicijskega
svetovanja,
Izterjava (skupaj s podpornimi službami),
Predstavljanje banke ter vzpostavljanje povezav z inštitucijami,
Šolanje in prenos znanja na ostale sodelavce,
Oblikovanje in podajanje predlogov za optimizacijo komercialnega dela in podpornih procesov ter produktov.

Potrebuješ:
•
vsaj VI. stopnjo izobrazbe ustrezne smeri,
•
vsaj 1 leto delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu, izkušnje v prodaji bančnih produktov s področja poslovanja z
gospodarstvom,
•
veselje do dela s strankami in do terenskega dela,
•
prednost bodo imeli kandidati z izrazito izraženimi komunikacijskimi kompetencami, izdelanimi prodajnimi veščinami ter
izdelanima odzivnostjo / učinkovitostjo pri delu,
•
pogoj za zaposlitev je predloženo potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku,
•
usmerjenost k vrednotam banke Sparkasse, ki so: zaupanje, profesionalnost, ustvarjalnost, srčnost in ekološka odgovornost.
Nudimo:
•
delovno razmerje za določen čas, za čas nadomeščanja porodniške odsotnosti do 30.11.2020, s poskusno dobo 3 mesecev,
•
delo v mednarodnem bančnem okolju in mladem dinamičnem kolektivu,
•
pridobivanje novih znanj in izkušenj ter karierni razvoj.
Vabimo Vas, da svoja motivacijska pisma z življenjepisom pošljete do vključno 30.06.2019 na elektronsko pošto
zaposlitev@sparkasse.si. Informacij po telefonu ne posredujemo.

www.sparkasse.si

