НЕОГРАНИЧЕНИ
МОЖНОСТИ

Банкарски комерцијалист
за личен третман
Направете го следниот чекор во Вашата кариера.
НЛБ Банка е една од водечките Банки во Република Северна Македонија и лидер на пазарот во делот на
современи банкарски услуги. Својот успех го темели на тимот на посветени вработени, висококвалитетните стандарди во работењето, модерната инфраструктура на информатичката технологија и успешната
пазарна стратегија.
Деловниот сектор за работа со корпоративни клиенти во Службата за мали и средни претпријатија го
зајакнува својот тим на успешни професионалци и Ве мотивираат да им се придружите и заедно да ги
споделувате секојдневните предизвици во окружување каде главен фокус е управувањето со динамичните
процеси, обезбедување на постојана насоченост кон клиенти како и континуирано зголемување на клиентската база на Банката во сегментот на кредитирање на мали и средни претпријатија.
Доколку сакате да бидете дел од тимот и имате амбиција за унапредување на Вашата кариера, Ве мотивираме да се пријавите на отворената работна позиција.
Работни цели:
• Промовирање, понуда и продажба на банкарски и финансиски продукти и услуги на правни лица;
• Остварување на продажните цели и резултати со цел зголемување на пазарното учество, портфолиото и конкурентската предност на Банката;
• Обработка на доставени барања за кредитна изложеност врз база на претходно изготвена финансиска и кредитна анализа;
• Управување со целокупното портфолио на клиентите;
• Следење и грижа за работењето на клиентите и наплата на нивните побарувања;
Потребен профил:
• Универзитетско образование;
• Најмалку 1 годинa работно искуство во сегментот за работа со корпоративни клиенти;
• Одлично познавање на англиски јазик (усна и писмена комуникација);
• Напредно користење на MS Office;
• Високо развиени аналитички, комуникациски и организациски вештини;
• Способност за креативно и иновативно размислување;
• Високо развиен тимски дух и самоиницијативност.
Мотив да ни се придружите:
• Препознатлив регионален бренд и современо работно опкружување;
• Меѓусебната доверба и грижа за другиот се основни начела во работењето;
• Континуирани обуки и индивидуален кариерен развој;
• Учество во групациски корпоративни проекти;
• Конкурентен пакет на плата и надоместоци;
• Приватно здравствено осигурување.
Заинтересираните кандидати своите кратки биографии (CV) можат да ги достават на следниот линк со избирање на соодветната работната позиција или на nlbkariera@nlb.mk со назнака за Банкарски комерцијалист за личен третман, најдоцна до 20.05.2022 година.
Кандидатите кои влегуваат во потесен избор ќе бидат контактирани за вклучување во процесот на селекција.

