
 

 

 
 
 
Oferta pracy 
Stanowisko: Pracownik kredytowy 
 
Miejsce pracy: Sokołów Podlaski / Odziały PBS w Sokołowie Podlaskim 
 
Główne zadania: 

 pozyskiwanie nowych klientów, 
 obsługa istniejącego portfela klientów, 
 zapewnienie wysokiej jakości obsługi klientów, 
 prowadzenie akcji promocyjnych, budowanie długotrwałych relacji z Klientami oraz pozycji 

rynkowej Banku, 
 aktywna sprzedaż produktów będących w ofercie Banku, 
 analiza wniosków o udzielenie kredytów, 
 ocena zabezpieczeń prawnych, 
 ocena ryzyka kredytowego transakcji, 
 podnoszenie własnych kwalifikacji. 

Wymagania: 
 wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne lub finansowe), 
 minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, 
 doświadczenie w sprzedaży produktów bankowych, 
 umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów i budowania długotrwałych relacji z Klientami, 
 znajomość rynku usług finansowych i produktów bankowych, 
 biegła znajomość MS Office. 

Oferujemy: 
 Pracowniczy Program Emerytalny, 
 pracę w Banku z polskim kapitałem, 
 pracę w zgranym i dynamicznym zespole, 
 możliwość szkoleń zewnętrznych, 
 możliwości zdobycia cennego doświadczenia i rozwoju zawodowego. 

 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: sekretariat@pbssokolow.pl, wpisując 
w tytule wiadomości nazwę stanowiska pracy. Aplikacje można również składać w sekretariacie 
Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 48, 08-300 Sokołów 
Podlaski. 
 
Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 
maja 2016 r.)), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej 
ofercie pracy oraz formularzu rekrutacyjnym, lub przez wskazanie konkretnych danych, które będą 
przetwarzane, np. w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, itp.) w celu udziału w procesie 
rekrutacji przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 48, 08-300 
Sokołów Podlaski. 
 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. 
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