
Bankfióki gyakornok - AGORA

Szívesen kipróbálnád magad egy bankfiók mindennapi életében? Szeretnél gyakorlati tapasztalatot szerezni a banki világból?
Bankfióki gyakornoki pozíciónkat ajánljuk azoknak, akik a későbbiekben szívesen foglalkoznának ügyfelekkel, és azoknak is, akik szeretnék

megismerni, hogyan is működik egy Bank.
A bankfióki gyakornoki pozíció kiváló előszobája lehet karrierednek, ha ügyfélkiszolgálással szeretnél foglalkozni a jövőben, illetve akkor is,

ha a bank központi területei (háttérterületek, támogató területek) érdekelnének.
Tapasztald meg, milyen egy összetartó, barátságos közösség tagjaként a Raiffeisennél dolgozni!

Mi lesz a feladatod?

teljes rálátásod lehet a bankfiók működésére, a vállalati és lakossági ügyfélkiszolgáláson túl a hitelezési folyamatokra, ezáltal pedig változatos
feladatokon keresztül hozzájárulhatsz a bankfiók eredményes működéséhez
a kollégák és az ügyfelek napi szintű támogatásával magabiztosságot szerezhetsz az ügyfélkiszolgálásban
a szakmai feladatokban aktívan részt vehetsz az adott terület munkatársainak segítségével (ügyfélanyagok és szerződések ellenőrzése,
elérhetőségek felkutatása)
riportokat, statisztikákat és jelentéseket készíthetsz a vezetőség felé
izgalmas tárgyalásokon vehetsz részt, ami elősegítheti írásbeli és kommunikációs készségeid fejlesztését is
ügyfelekkel való kapcsolattartás által megismered ügyfeleinket és igényeiket (időpont egyeztetés, adatmódosítás, bankkártya átadás)
különböző kampányainknak köszönhetően lehetőséged nyílik az ügyfelek edukációjára is (Mobil applikációnk bemutatásában való támogatás)
lehetőséget kapsz arra, hogy megismerd a fióki munkaköröket, és jobban beleláss abba a fióki területbe, ami leginkább felkelti az érdeklődésed,
így segítve egyéni fejlődésedet
a fiókban lakossági, vállalati és prémium ügyfelekkel is foglalkozunk, így az univerzalitás jegyében saját szemeddel láthatod, hogyan kezeljük a
különböző szegmenseket

Miért érdemes velünk dolgozni?

mert mi számíthatunk egymásra, értékes közösséget alkotunk
nálunk az emberi kapcsolatok különösen fontosak, legyen szó ügyfelekről vagy munkatársakról
nyitott, közvetlen légkörben valósíthatod meg önmagad és tisztelettel bánunk egymással
sikereiddel, szakmai tudásoddal karrieredet folyamatosan fejlesztheted

Csatlakozz hozzánk, ha...

érdekel a banki világ
a jövődet pénzügyi szférában képzeled el
szeretnéd az elméleti tudásodat a gyakorlatba is átültetni
megbízhatóan és precízen végzed a rád bízott feladatokat
már befejezted vagy folyamatban van gazdasági jellegű középfokú, illetve főiskolai/egyetemi tanulmányod

Hasonló állások, amik érdekelhetnek

Állás adatai

Agora Budapest, 1133 Budapest, Göncz Árpád Városközpont
Értékesítés / finanszírozás
Gyakornok
Határozott (6 hónap)
Teljes munkaidőben
Angol
Középfokú
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