
Inspektor ds. kredytów 
miejsce pracy: Wałcz 

 

Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie jest Bankiem z długoletnimi tradycjami. 
Jeśli chcesz pracować w profesjonalnym zespole, rozwijać swoje umiejętności, zyskać dostęp do bogatej 
oferty szkoleniowej - teraz otwierają się przed Tobą nowe możliwości. 

Zadania: 
- aktywna sprzedaż kredytów hipotecznych i gotówkowych, 
- nawiązywanie relacji z nowymi Klientami, 
- szczegółowe raportowanie podjętych aktywności sprzedażowych do Dyrektora Oddziału, 
- weryfikacja zdolności kredytowej Klientów w oparciu o dostępne źródła i informacje. 

Oczekiwania: 
- wykształcenie wyższe, mile widziane ekonomiczne, 
- mile widziane 2 letnie doświadczenia w bezpośredniej pracy z Klientami na podobnym stanowisku, 
- znajomość rynku lokalnego, 
- umiejętność identyfikowania potrzeb potencjalnych Klientów, 
- umiejętność pracy pod presją czasu, 
- energia, pasja, zaangażowanie, 
- mobilność (prawo jazdy kat. B). 

Oferujemy: 
- interesującą pracę, 
- możliwość dalszego rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy w strukturach naszego Banku, 
- system szkoleń i programów rozwojowych, 
- stabilne zatrudnienie i atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych. 

Czas rozpoczęcia pracy: od zaraz 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: walcz@sblzakrzewo.pl 
W tytule maila prosimy wpisać: Inspektor ds. kredytów - Wałcz 
 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 
Uprzejmie informujemy, iż aplikacje nie zawierające poniższej klauzuli nie będą rozpatrywane: 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie z siedzibą 
w Zakrzewie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby niezbędne 
do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, 
Dz. U z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em 
poinformowana/ny, że Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie z siedzibą w Zakrzewie jest 
administratorem moich danych osobowych, że dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu 
realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą 
zatrudnienia oraz związanych z tym zatrudnieniem, że moje dane osobowe będą przekazywane 
wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na 
podstawie zawartych przez Bank umów. Nadto oświadczam, że swoje dane udostępniam 
dobrowolnie oraz że zostałam/em pouczona/y o prawie dostępu do treści moich danych osobowych 
oraz ich poprawianiu w przypadku, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe." 


