Retail Trainee program 2014
Sberbank Slovensko, a. s.
Informácie o pracovnom mieste
Miesto práce

Bratislava

Ponúkaný plat (brutto)

dohodou

Termín nástupu

01.07.2014 alebo 01.08.2014

Druh pracovného pomeru

plný úväzok

Náplň práce, právomoci a
zodpovednosti

Počas dvojmesačnej stáže absolvovanie zaujímavých tematických workshopov a
e-learningových školení. Možnosť vyskúšať si prácu v call centre alebo priamo na
pobočke.
Po úspešnom absolvovaní praxe, možnosť zamestnať sa ako poradca klienta
retailovej pobočky v rámci celého Slovenska.

Iné výhody

-

účasť na odborných školeniach a seminároch
primerané finančné ohodnotenie
možnosť kariérneho rastu
balík zamestnaneckých výhod

Požiadavky na zamestnanca
Požadované vzdelanie

vysokoškolské II. stupňa
Zameranie, odbor:
ekonomický

Znalosti

Jazykové znalosti:
Anglický jazyk - aktívne

Požadovaná prax

Pozícia je vhodná pre absolventa:
Áno

Osobnostné predpoklady a
zručnosti

- komunikatívnosť, príjemné vystupovanie
- flexibilita, samostatnosť, zodpovednosť, pracovná angažovanosť,

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika
spoločnosti

Sme silný partner. Sme Sberbank.
Sberbank je jednou z najziskovejších finančných inštitúcií na svete. Sme vedúcim
hráčom na trhu v poskytovaní inovatívnych produktov a využívaní moderných
technológií. Našim poslaním je budovať trvácne a korektné vzťahy s našimi
klientmi, vždy s dôrazom na aktuálne potreby. Pod značkou Sberbank sme
partnerom, ktorý sa neustále rozvíja a poskytuje zázemie pre svojich klientov.
Odborne vyškolení zamestnanci sú pripravení pomôcť klientom so správou ich
finančných prostriedkov tak, aby ich využívali čo najefektívnejšie.
Sberbank Slovensko, a. s., (predtým VOLKSBANK Slovensko, a. s.) úspešne
pôsobí na slovenskom trhu od roku 1991. Väčšinovým akcionárom Sberbank
Slovensko je rakúska spoločnosť Sberbank Europe AG. Banková skupina sídli vo
Viedni a riadi sieť 9 univerzálnych bánk v 8 krajinách strednej a východnej
Európy. Naše služby pomáhajú zákazníkom na Slovensku, v Českej republike, v
Maďarsku, v Slovinsku, v Chorvátsku, v Bosne a Hercegovine, v Srbsku a na
Ukrajine.
100 % akcionárom Sberbank Europe AG je Sberbank Ruska, najväčšia banka v
Rusku a jedna najväčších a finančne najsilnejších a najstabilnejších bánk na
svete s vyše 170 ročnou históriou.
Sberbank Slovensko ponúka klientom prostredníctvom 41 pobočiek a 6
firemných centier po celom Slovensku komplexné portfólio bankových produktov
a služieb obohatené o poistné produkty spoločnosti ERGO Poisťovňa, a. s.

Hlavná oblasť pôsobenia
spoločnosti

Bankovníctvo, peňažníctvo

Informácie o výberovom
konaní

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 9.6.2014
Spracovanie vybranej témy: (rozsah max.10 strán/slidov)
1)Analýza trhu spotrebných úverov a návrh nového úverového produktu pre
mass segment alebo affluent segment
2)Ako sa odlíšiť od konkurenčných bánk – analýza a návrhy
3)Mystery shopping bankového trhu a výsledky
4)Hypotéka – ako byť najlepší aj bez najnižšej ceny produktu
Životopisy spolu s vypracovanou úlohou pošlite
e-mailom na:
sona.machatova@sberbank.sk do 9. 6. 2014.
Každému študentovi odpovieme, či bol zaradený do užšieho výberu.
Vybraní uchádzači budú mať možnosť prezentovať svoje úlohy na osobnom
stretnutí s manažérmi banky. Forma prezentácie je na vás.
Nástup do programu 1. 7. 2014 alebo 1. 8. 2014.

Adresa spoločnosti

Sberbank Slovensko, a. s.
Vysoká 9
810 00 Bratislava
http://www.sberbank.sk/staz

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Soňa Machatová

