poszukuje kandydatów do pracy w Banku na stanowiska:

OPIEKUN KLIENTA
INSPEKTOR BANKOWY
Jeśli łatwo nawiązujesz kontakty, lubisz wyzwania a Twoje cechy, to:

- entuzjazm i chęć osiągania wyznaczonych celów;
- otwartość, zaangażowanie, łatwość nawiązywania stosunków międzyludzkich;
- wysoka kultura osobista, uczciwość i lojalność;
- dyspozycyjność, zainteresowanie obszarem finansów i bankowości;
- umiejętności analityczne;
- potrzeba rozwoju i edukowania się w zakresie bankowości;

Ponadto, jeśli:

- posiadasz wykształcenie średnie lub wyższe,
ta praca jest właśnie dla Ciebie !!!!

Zatrudnimy również osoby nie posiadające doświadczenia i praktyki bankowej!!!
Gwarantujemy stabilne zatrudnienie w renomowanej firmie finansowej, umowę o pracę oraz
wynagrodzenie podstawowe i premiowe, uzależnione od wyników pracy.
Osoby zainteresowane, prosimy w terminie do 14.12.2018 r. o przesłanie CV na adres e-mail
centrala@gbsmosina.sgb.pl lub złożenie CV bezpośrednio w Sekretariacie Banku w Mosinie przy
ulicy Dworcowej 9 (I piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1600 .
Prosimy o dołączenie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie z siedzibą w Mosinie 62-050, ul. Dworcowa 9 moich
danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacyjnego, stosownie do przepisów
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych). Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności
wykonanych przed jej wycofaniem.
Jeśli chcesz, aby Twoja kandydatura została wykorzystana w innych procesach rekrutacyjnych, prosimy o dołączenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie z siedzibą w Mosinie 62-050, ul. Dworcowa 9 moich
danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na zasadach
określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność
czynności wykonanych przed jej wycofaniem.

