
 

POKAŻ NAM SWOJE ZAANGAŻOWANIE, PODZIEL SIĘ Z NAMI SWOJĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ. 

Dołącz do naszego zespołu jako: 

specjalista ds. obsługi transakcji 
 

Potrzebujemy Ciebie, bo: 

• chcesz zdobyć doświadczenie w sprzedaży usług finansowych, 

• lubisz wyzwania i jesteś nastawiony na realizację wyznaczonych celów, 

• chcesz się rozwijać  w jednej z największych firm leasingowych w Polsce, 

• jesteś komunikatywny i potrafisz pracować w zmieniającym się otoczeniu, 

• jesteś mobilny i posiadasz prawo jazdy kat. B. 

 
Będziesz odpowiedzialny za: 

• za rzetelne i terminowe podjęcie zgłoszeń sprzedażowych, 

• obsługę procesu sprzedażowego (tj. kontakt z klientem, zebranie dokumentów do wniosku, podpisanie 

umowy), 

• budowanie wizerunku BZWBK Leasing SA jako rzetelnego i profesjonalnego partnera finansowego polskich 

firm. 

 
Pamiętaj jednak, że musisz spełnić kilka wymagań. Szukamy ludzi, którzy: 

• dokładnie i uczciwie realizują zadania, 

• efektywnie potrafią organizować swój czas, 

• pracują zespołowo, 

• są otwarci na nowe wyzwania. 

Mile widziani studenci studiów wieczorowych i zaocznych. 

 

W zamian za współpracę z nami zaoferujemy Tobie: 

• możliwość rozwoju i poszerzania wiedzy, bo będziemy Cię szkolić, 

• pakiet praktycznych umiejętności, których Cię nauczymy, z obszarów w których jesteśmy ekspertami, 

• wynagrodzenie wraz z systemem motywacyjnym adekwatnym do osiąganych wyników, 

• niezbędne narzędzia pracy, 

• korzystanie z pakietu socjalnego. 

 

Swoje CV prześlij na adres: leasing.hr@bzwbk-leasing.pl w tytule wpisując nazwę stanowiska oraz miasto do którego aplikujesz 

 

Przesyłając swoje CV zgadzasz się, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane przez BZ WBK Leasing S.A. w celu 

przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz. Jeżeli chcesz, aby Twoje dane osobowe zostały wprowadzone 

również do naszej bazy rekrutacyjnej i były przetwarzane w przyszłości w związku z prowadzonymi przez nas rekrutacjami na 

podobne stanowiska prosimy o wyrażenie na to zgody poprzez zamieszczenie w CV oświadczenia o treści „Wyrażam zgodę na 
umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej i ich wykorzystywanie przez BZ WBK Leasing w przyszłych 
procesach rekrutacyjnych”.    

Administratorem danych osobowych przekazanych w ramach i w celu realizacji procesu rekrutacji, którego dotyczy niniejsze 

ogłoszenie, jest BZ WBK Leasing S.A., ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań. Dane te będą przetwarzane przez czas wynikający z 

przepisów prawa, zgodnie z udostępnioną Polityką przetwarzania danych osobowych BZ WBK Leasing S.A., dostępną na stronie 

Zapoznaj się z polityką przetwarzania danych w BZ WBK Leasing na naszej stronie internetowej. 


