Супервайзор кредитен офис
Ние от УСТОИ Бизнес кредит 1 вярваме, че малкия бизнес в България заслужава
адекватни финансови продукти, предоставяни на пазарни условия, равнопоставени и
прозрачни договорни отношения, персонално и качествено обслужване. Повече от 18
години се стремим да поддържаме високи стандарти в нашата работа, като
инвестираме в личности, мотивирани от социалния заряд и отговорност в нашата
работа.
Обявяваме конкурс за свободна позиция Супервайзор кредитен офис, която е свързана
с:
Управление на финансов портфейл;
Супервизия на кредитни специалисти с оглед постигане на заложените цели за
ръст и качество на кредитния портфейл;
Реализиране на мероприятия по предоставяне на изгоден финансов ресурс за
стимулиране на нови бизнес начинания;
Проучване, анализ и финансиране на бизнес проекти;
Очакванията ни са избрания кандидат последователно да научи спецификите в
бизнеса на Дружеството, както в рамките на период до 3 месеца да усвои
необходимите знания и умения за позицията и постигне целевите резултати.
Следващите отговорности са свързани с изграждане и управление на екип от кредитни
специалисти, мотивирани от общи цели за предоставяне на качествено обслужване на
поверените им клиенти и увеличаване на кредитния портфейл.
Интересуваме се от предприемчиви и инициативни хора, с желание и възможности да
постигат положителни резултати, личности с персонален заряд, способни да мотивират
положително останалите.
Избраните за интервю кандидати ще са с минимум 3 години опит в продажбите и поне
1 година в управлението на екип в продажбите.
В замяна на мотивиран и резултатен труд, Дружеството предоставя:
Адекватни доходи, свързани с поетите отговорности и постигнатите резултати:
стартово 1 500+лв.;
Среда, в която да разкриете своя потенциал – възможност за лично
усъвършенстване и кариерно израстване;
Нормален работен ден – от 9 до 18 ч., 5 дневна работна седмица;
Ясни трудово правни отношения, съгласно действащото законодателство;
Работно място в престижен офис в центъра на София;
Информираме заинтересованите кандидати за работа, че обявената свободна позиция
е в утвърдена и професионална финансова институция, с ясна социална насоченост и
която е доказала, че постига резултати:
Подкрепили сме повече от 47 000 бизнес проекта на собственици на малък
бизнес и земеделски производители на обща стойност от над 80 млн. лева;

Държим на думата си, като нашите условия са ясни, без скрити „уговорки“ и
„дребни шрифтове“
С резултати сме заслужили финансовата подкрепа на Европейския
Инвестиционен Фонд по програма ПРОГРЕС на Европейския съюз;
Регистрирани сме съгласно Закона за кредитните институции;
Съблюдаваме кодекса за етично кредитиране;
Членове сме на Европейската мрежа за микрофинансиране, която обединява
професионални финансови институции с ясна социална мисия и постигнати
резултати в подкрепа на малкия бизнес
Присъединете се към нашите успехи, получете незабавна лична удовлетвореност от
постигнатото, реализирайте своите цели за доходи, отговарящи на вложения труд.
Попълнете приложения въпросник и го изпратите заедно с актуално CV със снимка на
office@ustoi.org. Всички изпратени от Вас документи са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

