
  

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

 poszukuje kandydata na stanowisko:  

Zastępca Dyrektora Oddziału Banku w Sieradzu 

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

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

• koordynowanie i nadzorowanie całokształtu działalności Oddziału, w szczególności 

działalności kredytowej i depozytowej, a także nadzór w sprawach organizacyjno – 

porządkowych regulujących bieżącą działalność Oddziału, 

• pozyskiwanie klientów depozytowych  i kredytowych, 

• realizacja planów sprzedaży i celów biznesowych wynikających ze Strategii działania 

Banku, 

• budowanie długofalowych relacji z Klientami Banku,  

• organizowanie bieżącej pracy zapewniającej pełne, terminowe i efektywne wykonanie 

zadań i sprawnej obsługi finansowej klientów Banku, 

• oferowanie i aktywna sprzedaż ubezpieczeń oferowanych przez Bank, 

• udział w akcjach sprzedażowych i marketingowych na terenie działania Oddziału. 

• zapewnienie realizacji zadań wynikających z przepisów prawa regulujących obszar 

usług bankowych, 

• zastępstwo Dyrektora Oddziału podczas jego nieobecności, 

• inicjowanie, nadzór, koordynowanie i kontrola pracy podległych pracowników, 

• dbanie o reputację Banku. 

 

Od kandydatów oczekujemy:  

• minimum 3 lat doświadczenia pracy w placówce operacyjnej banku, w szczególności 

w obszarze współpracy z klientem indywidualnym oraz instytucjonalnym w zakresie 

obsługi kredytowej, 

• umiejętność rozpoznania potrzeb kredytowych Klienta oraz oceny jego zdolności 

kredytowej, 

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

finansowych, 

• doświadczenie w ocenie ryzyka kredytowego pojedynczej transakcji, 

• znajomość prawa bankowego i handlowego, 

• znajomość lokalnego rynku, w tym rozeznanie w prowadzeniu działalności 

gospodarczej oraz rolniczej, 



• znajomość prawnych form zabezpieczeń kredytu oraz zasad ich skutecznego 

ustanawiania, 

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

uczciwości, sumienności i rzetelności w wykonywaniu powierzonych zadań;  

• systematyczność oraz dobra organizacja pracy, 

• dobre zdolności komunikacyjne, 

• dyspozycyjność, 

• doświadczenie na stanowisku kierowniczym. 

• Prawo jazdy Kat.B 

• 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) do dnia 31.07.2022 r.  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.  

  


