
Bank Spółdzielczy w Skierniewicach 

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach powstał w 1899 roku. Obecnie posiada 13 Oddziałów oraz 

11 Punktów Obsługi Klienta - oferuje pełne spektrum usług bankowych dla Klientów indywidualnych i 

podmiotów gospodarczych. 

O sukcesach naszego Banku decyduje kompetentny, zaangażowany i usatysfakcjonowany zespół 

pracowników, którzy gwarantują wysoką jakość świadczonych usług. 

Zdajemy sobie sprawę, że największym kapitałem naszego Banku są ludzie. 

Doradca Klienta 

Miejsce pracy: Grodzisk Mazowiecki, Warszawa 

Twój zakres obowiązków 

• Dokonywanie wstępnej weryfikacji klientów i oceny zdolności kredytowej przed udzielaniem kredytu, w tym 

kompleksową ocenę finansową klienta, ocenę zdolności kredytowej klienta oraz ocenę i weryfikację wartości 

zabezpieczenia i ryzyka kredytowego. 

• Przygotowanie kompleksowej dokumentacji kredytowej i rejestracja kredytu w systemie informatycznym. 

• Sporządzanie w oparciu o decyzję kredytową umowy kredytowej oraz dokumentów niezbędnych do ustanowienia 

zabezpieczeń kredytu. 

• Otwieranie, prowadzenie i monitorowanie rachunków bankowych. 

• Obsługę zleceń płatniczych. 

• Aktywną sprzedaż produktów i usług bankowych. 

 

Nasze wymagania 

• Wykształcenie wyższe. 

• Doświadczenie w bankowości lub finansach oraz znajomość produktów bankowych, w tym kredytów hipotecznych, 

firmowych będzie dodatkowym atutem. 

• Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, zdolności szybkiego uczenia się. 

• Umiejętność czytania i analizy sprawozdań finansowych. 

• Znajomość zasad oceny ryzyka kredytowego. 

• Umiejętność analitycznego oraz syntetycznego myślenia. 

• Znajomość bieżącej sytuacji gospodarczej kraju oraz wskaźników makroekonomicznych. 

• Bardzo dobra organizacja pracy i samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań. 

• Dodatkowym atutem będzie posiadanie kursu kasjera złotowo-walutowego.  

 

Oferujemy  

 

• Pracę w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie; 

 

• Narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych zadań; 

 

• Możliwość doskonalenia zawodowego i kwalifikacji, podnoszenia wiedzy i kwalifikacji poprzez udział w 

szkoleniach organizowanych przez Bank oraz w szkoleniach, na które Bank oddelegowuje pracownika; 

 

• Możliwość korzystania ze środków ZFŚS; 

 

• Możliwość pracy z doświadczoną i rzetelną grupą współpracowników w Oddziale i w Banku. 

 



Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert zawierających CV na adres bank@bsskierniewice.pl 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ponadto 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych.” 

 


