
 
 

ABS Bank Spółdzielczy jest instytucją nowoczesną i dynamicznie rozwijającą się, za którą stoją 

doświadczenie i znajomość rynku na którym działa. Bank tworzy dobre relacje z Klientami 

przyczyniając się do ich rozwoju. Ciekawą i atrakcyjną ofertę łączy z miłą profesjonalną obsługą. ABS 

Bank jest dobrym i pewnym partnerem finansowym dla klienta indywidualnego i firm. 

 

ABS Bank Spółdzielczy poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:  

DORADCA KLIENTA INDYWIDUALNEGO 

Miejsce pracy: Osiek / Oświęcim 
 

Zakres obowiązków: 

Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna między innymi za: 

 Prowadzenie aktywnej sprzedaży produktów i usług bankowych oraz pozyskiwanie nowych 

Klientów 

 Rozpoznawanie potrzeb Klientów oraz doradztwo związane z umiejętnością dopasowania oferty 

produktowej Banku do potrzeb Klienta 

 Kompleksowa obsługa Klientów, w tym również obsługa kasowa 

 Ocena kondycji finansowej klientów wraz z przygotowaniem dokumentacji kredytowej 

 Rozpoznawanie potrzeb klientów i doradztwo w zakresie oferty produktowej banku 

 Realizację celów i zadań sprzedażowych zgodnie z wewnętrznie określoną polityką Banku 

 Kształtowanie pozytywnego wizerunku Banku poprzez wysoką jakość obsługi 

 

Oczekiwania: 

 preferowane wykształcenie wyższe (kierunki: ekonomia, finanse, bankowość) 

 mile widziane doświadczenie na równorzędnym stanowisku 

 wysoko rozwinięte zdolności sprzedażowe, w tym umiejętność aktywnego pozyskiwania i 

budowania relacji z Klientami 

 skuteczność w osiąganiu postawionych celów i realizacji zadań 

 umiejętność pracy w zespole, inicjatywa i samodzielność w działaniu 

 umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office 

 prawo jazdy kategorii B 

 

Oferujemy:  

 interesującą pracę  

 atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od wyników pracy 

 szansę rozwoju zawodowego wspieraną przez stabilną organizację o ugruntowanej pozycji na 

rynku 

 pakiet socjalny 

 

Aplikacje CV prosimy przesyłać na adres e mail: absbank@absbank.pl. Prosimy o dopisanie następującej 

klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego w ABS Banku Spółdzielczym zgodnie z 

ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002.101.926 ze zmianami). 

Pragniemy poinformować, że podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje prawo 

wglądu do danych, ich poprawienia lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z 

dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie danych.  


