
 

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesów rekrutacyjnych w Deutsche Bank Polska S.A.” 
(zgodnie w Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity Dz.U. 2014 r. poz.1182). 

Asystenta Doradcy Klienta w Centrum Doradztwa  

dla Firm w Poznaniu 
Nr ref.: DB/ADK/2016/POZ 
zatrudnienie przez firmę zewnętrzną 

 
Zakres obowiązków: 

 Przygotowywanie dokumentów, opinii bankowych, zaświadczeń dla klientów. 

 Czynności w zakresie obsługi klientów, udzielania informacji o produktach znajdujących się w ofercie Banku oraz 
działania operacyjne w systemie. 

 Wydawanie dokumentów/korespondencji bankowej klientom lub osobom do tego upoważnionym. 

 Czynności w zakresie realizacji bieżących projektów w oddziale. 

 Zapewnienie prawidłowej obsługi klientów i funkcjonowania oddziału. 

 Zapewnienie właściwego obiegu dokumentów i korespondencji w oddziale, zgodnie z wewnętrzną procedurą Banku. 

 Wsparcie pracowników oddziału. 

 Sprawdzanie stanu artykułów biurowych i zamawianie zapasów. 
 

 
Wymagania: 

 wykształcenie wyższe lub ostatnie lata studiów 

 dobra znajomość pakietu Microsoft Office oraz obsługi urządzeń biurowych 

 podstawowa znajomość systemów operacyjnych, obsługi przeglądarek 

 doświadczenie na podobnym stanowisku, bądź w wykonywaniu obowiązków będzie dużym atutem 

 dyspozycyjność 5 dni w tygodniu 
 

 
 

Cechy osobowości i umiejętności: 

 dobra organizacja pracy i umiejętność ustalania priorytetów  

 umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, praca pod presją czasu  

 umiejętność pracy w zespole 

 doskonałe umiejętności komunikacyjne 
 
 
 

Wybranym Kandydatom oferujemy: 

 zatrudnienie na umowę o pracę przez firmę zewnętrzną 



 

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesów rekrutacyjnych w Deutsche Bank Polska S.A.” 
(zgodnie w Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity Dz.U. 2014 r. poz.1182). 

 rozwój i poszerzanie wiedzy oraz umiejętności w jednej z wiodących grup finansowych 

 bardzo dobrą atmosferę pracy 

 pakiet socjalny (m.in. prywatna opieka medyczna) 

 

Aplikacje prosimy nadesłać za pomocą przycisku 
 

 
 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy. 
 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=ac470fc2b39f41549f9f9ee8646b87b9

