
 
 

NOWY BANK, NOWE WYZWANIA, NOWE MO śLIWOŚCI! 
 
PLUS BANK S.A. naleŜy do Grupy Kapitałowej w skład, której wchodzą m.in. operator sieci Plus, 
największa polska telewizja komercyjna – Polsat, Teleaudio, Ipla, Cyfrowy Polsat - największa cyfrowa 
platforma satelitarna w Polsce, czy Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. Naszym celem jest 
tworzenie wartości dla klienta poprzez synergię usług dostarczanych poprzez Grupę. 
 
JuŜ od początku roku PLUS BANK S.A. istotnie zaznacza swoją pozycję na rynku finansowym 
wprowadzając do oferty produkty zajmujące pierwsze miejsca w znaczących rankingach. 
 
W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy osób chcących rozpocząć karierę w strukturach 
banku. Jeśli chcesz rozwijać się razem z nami, w przyszłości stać się istotnym ogniwem pręŜnie 
działającej instytucji złóŜ aplikację na stanowisko: 

 

Specjalista ds. Sprzeda Ŝy 

nr ref. COK/01/05/UE 
miejsce pracy: Pozna ń 

 

Do Twoich zadań naleŜeć będzie realizowanie kampanii wychodzących do naszych Klientów oraz 
aktywna sprzedaŜ telefoniczna produktów bankowych.  

 OCZEKUJEMY : OFERUJEMY PAKIET PLUSÓW :  

• wykształcenia minimum średniego, 

• nastawienia na sukces i realizację celów, 

• komunikatywności, 

• ambicji i chęci rozwoju, 

• dobrej dykcji i miłego tonu głosu, 

• umiejętności obsługi komputera (pakiet MS Office), 

• dyspozycyjności od poniedziałku do soboty, 

• doświadczenia w bankowości, obsłudze klienta lub 
sprzedaŜy będzie dodatkowym atutem 

 

 

• system profesjonalnych szkoleń prowadzonych 
przez doświadczonych Trenerów, 

• moŜliwość poznania specyfiki pracy i procedur 
bankowych, 

• stały i systematyczny rozwój zawodowy, 

• moŜliwości awansów pionowych i poziomych, 

• pozytywną atmosferę pracy w młodym i 
dynamicznym zespole, 

• zatrudnienie w ramach umowy zlecenia, moŜliwość 
długofalowej współpracy 

• stałą pensję oraz premie za osiągane wyniki, 

• praca w trybie zmianowym - w godz. 

    8:00-21:00. 

 
W PlusBanku:   

• zdobędziesz doświadczenie zawodowe, otrzymasz moŜliwość rozwoju i awansu, 

• poznasz specyfikę pracy w bankowości, staniesz się członkiem młodego dynamicznego zespołu. 
 

JeŜeli chcesz rozwijać się razem z PlusBankiem  prześlij nam swoje CV + nr ref.  na adres: 
rekrutacjaCOK@plusbank.pl  

 
PROSIMY O DOPISANIE NASTĘPUJĄCEJ KLAUZULI: 
WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla realizacji procesu rekrutacji w PLUS BANK SA z siedzibą w 
Warszawie ul. Ostrobramska 77. WyraŜenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a ponadto osobie, 
której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Otrzymane dane osobowe będą 
przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2014 r. poz. 1182 tj.). 
Osobom nadsyłającym oferty zapewniamy pełną dyskrecję. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 
 

 


