
 

 
Grupa Finansowa ECF 

Strategiczny partner biznesowy największych banków w Polsce. 
Na zlecenie NOWEGO BANKU realizuje projekt sprzedaży mobilnej. 

NOWY BANK, to nowe wyzwania i możliwość budowania czegoś wielkiego! 
Dołącz do naszego zespołu i rozwiń skrzydła!!! 

Mobilny Doradca Klienta 

Miejsce pracy: Gdańsk, Gdynia, Elbląg 
Region: pomorskie, warmińsko-mazurskie 

Opis stanowiska: 
Co będzie należało do Twoich obowiązków ? 

 aktywna sprzedaż produktów z oferty Banku, 
 realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych, 
 budowanie i utrzymywanie relacji biznesowych z Klientem, 
 obsługa portfela pozyskanych Klientów, 
 utrzymywanie pozytywnego wizerunku Banku. 

Wymagania: 
Czego oczekujemy od Ciebie ?  

 min. 1 roku doświadczenia w sprzedaży usług (kredyty, leasingi, ubezpieczenia, usługi 
telekomunikacyjne), 

 komunikatywności, 
 aktywnego prawa jazdy, 
 zaangażowania i nastawienia na sukces, 
 wykształcenia średniego (preferowane wyższe), 
 odwagi do podejmowania nowych wyzwań. 

Oferujemy: 
Co otrzymasz od nas ? 

 umowę o pracę, 
 atrakcyjny system premiowy (realne plany sprzedażowe, wysokie kwoty prowizji, premie 

za konkursy wewnętrzne i zewnętrzne) 
 liczne benefity socjalne (m.in. ubezpieczenie grupowe, wsparcie finansowe dla osób 

chcących się rozwijać/uczyć), 
 pracę w oparciu o Work Life Balance, 
 doradztwo biznesowe, 
 narzędzia pracy (telefon, samochód służbowy, laptop/komputer), 
 pakiet profesjonalnych szkoleń, 
 możliwość rozwoju zawodowego i osobistego, 
 wsparcie doświadczonych menadżerów. 
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na poniższy adres mailowy: 
rekrutacja.gdansk@grupaecf.pl 

 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
prowadzonego przez Grupa Finansowa ECF sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu zgodnie z ustawą  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 
1662)”. 
 
Informujemy, że Administratorem danych jest Grupa Finansowa ECF sp. z o.o. z siedzibą  
w Elblągu przy ul. Powstańców Warszawskich 7/2. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. 
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w 
zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów 
wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 
 


