
  

Bank Spółdzielczy w Sieradzu, z siedzibą 98-200 Sieradz, ul. Zamkowa 2,  

 poszukuje kandydata na stanowisko:  

Analityk Kredytowy 

Miejsce pracy: Bank Spółdzielczy w Sieradzu, ul. Zamkowa 2  

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:  

• rozpatrywanie wniosków kredytowych klientów w oparciu o z góry określone wytyczne, 

• ocenę zdolności kredytowej klientów,  

• weryfikację dokumentów dostarczonych przez klientów w procesie ubiegania się              

o finansowanie pod kątem kompletności, poprawności i  wiarygodności, 

• analizę ryzyka związanego z transakcją kredytową, 

• sposób zabezpieczenia spłaty zobowiązania. 

 

Od kandydatów oczekujemy:  

• min. 3-letniego doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku;  

• umiejętność analizy bilansu i rachunku zysków i strat i innych elementów sprawozdań 

finansowych, 

• doświadczenie w ocenie ryzyka kredytowego, 

• znajomości przepisów Prawa bankowego, Rekomendacji KNF;  

• sprawnej organizacji pracy własnej;  

• wysokiej kultury osobistej;  

• wykształcenia wyższego (ekonomia, bankowość i finanse, rachunkowość); 

 uczciwości, sumienności i rzetelności w wykonywaniu powierzonych zadań;  

• dobrej znajomości pakietu MS Office.  

Wybranym osobom oferujemy:  

• pracę w stabilnej Firmie i perspektywy rozwoju;  

• pakiet szkoleń;  

• niezbędne narzędzia.  

 



Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, podpisanej 

Informacji o przetwarzaniu danych osobowych) na adres Banku lub na e-mail: 

praca@bssieradz.pl  
  

   

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Spółdzielczy w Sieradzu moich danych osobowych podanych         

w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy 

kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w obecnym procesie rekrutacyjnym”.   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zawartych  w aplikacji dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie  z Rozporządzeniem 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 (RODO). 

Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się informacjami administratora o przetwarzaniu danych oraz               

z prawami jakie przysługują mi na mocy powyższego Rozporządzenia.  

  


