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MILYEN POZÍCIÓKAT KÍNÁLUNK? (• F: csak frissdiplomás, T: csak tapasztalt, M: mindegy)

Pozíció Elvárt végzettség •

Kisvállalati tanácsadó (Miskolc Pláza) Legalább középfokú végzettség M
Lakossági tanácsadó (Miskolc Pláza) Legalább 1 éves pénzintézeti tapasztalat T

Teljes név: 
MKB Bank Nyrt.

Tevékenység: 
pénzintézet – banki szektor

Alapítva: 1950

Székhely: Budapest, Váci utca 38

Az MKB Bank Magyarország egyik legrégebbi pénzintézete. Széleskörű banki 
szolgáltatásai és a termékei révén hozzájárul a lakossági és a vállalati ügyfelei-
nek üzleti sikereihez, ezen keresztül a teljes magyar gazdaság teljesítményének 
növekedéséhez. Az MKB Bank a magyar pénzintézetek között élen jár a banki 
digitalizáció területén, a hazai nagybankok közül elsőként vezette be az MKB 
Mobilbankot, amely az egyik legnépszerűbb banki applikációvá vált a folyamatos 
újítások révén, MKB PAY néven mobiltelefonos fizetési megoldását és online 
számlanyitási szolgáltatását.

KÖVETELMÉNYEK

Nyelvtudás: Érdeklődj standunknál!

Szakterület független kompetenciák: 
Érdeklődj standunknál!

JELENTKEZÉSI FOLYAMAT

Hogyan jelentkezz: 
CV előszűrés

A felvételi folyamat további lépései: 
személyes interjú

Kapcsolat

Név: Koczkás Klaudia Junior Recruiter Tel.: +36 30 128 7838 E-mail: koczkas.klaudia@mkb.hu

Web: mkb.karrierportal.hu/allasok Közösség:  mkbbanknyrt,  mkb-bank

JUTTATÁSOK, LEHETŐSÉGEK

Egy diplomás kezdő bruttó havi fizetése: 350-399 ezer Ft

Béren kívüli juttatások: Széchenyi Pihenő Kártya, sportolás támogatása, home 
office támogatás, egészségpénztár hozzájárulás, nyugdíjpénztár hozzájárulás

Karrier és egyéb lehetőségek: belső tréningek, képzési lehetőségek, rugalmas 
munkavégzés, modern, multinacionális munkakörnyezet

Lehetőségek alsóbb évesek számára: 
kötelező és egyéb szakmai gyakorlat, gyakornoki program

Az MKB Bank Magyarország egyik legrégebbi pénzintézete. Széles körű banki szolgáltatásai és termékei révén hozzájárul 
a lakossági és a vállalati ügyfeleinek üzleti sikereihez, ezen keresztül a teljes magyar gazdaság teljesítményének növekedé-
séhez. Az MKB Bank a magyar pénzintézetek között élen jár a banki digitalizáció területén, a hazai nagybankok közül első-
ként vezette be az MKB Mobilbankot, amely az egyik legnépszerűbb banki applikációvá vált, a folyamatos újítások révén, 
MKB PAY néven mobiltelefonos fizetési megoldását és online számlanyitási szolgáltatását. 2017-ben az MKB Bank hozta 
létre és tartja fenn Magyarország első fintech inkubációs programját az MKB FinTechLab-ot, amelyen keresztül magyar 
startupok fintech-fejlesztéseit támogatja. 

Az MKB Bank országos hálózatának 69 fiókjában felkészült munkatársak, versenyképes termékek és szolgáltatások állnak 
ügyfeleink rendelkezésére; az MKB Bank internetes felületei a legmodernebb lehetőségeket biztosítják. 

Olyan innovatív szervezetet építünk, amelyben kiemelt figyelmet fordítunk munkatársainkra, a folyamatos képességfejlesz-
tésre és a legmodernebb vállalati kultúrára. A három bank egyesülése a bankcsoport valamennyi kollégája számára felelős-
ségteljes munkát és folyamatos fejlődési lehetőséget jelent.

Országos jelenlétünknek köszönhetően Magyarország számos településén kínálunk álláslehetőséget az érdeklődők 
 számára; már középiskolai végzettséggel is csatlakozhatsz hozzánk, de természetesen diplomásként is jó eséllyel találsz 
nálunk az érdeklődésednek megfelelő munkakört!

2020 decemberében Magyarország második legnagyobb bankcsoportja jött létre a Budapest Bank, 
az MKB Bank és a Takarékbank részvételével. A három bank fúziója révén 2023 közepére egy integ
rált, egységes irányítással rendelkező bankot hozunk létre. Víziónk, hogy Magyarország leginkább 
ügyfélközpontú bankját, a legtöbb lakossági és vállalati ügyfelet kiszolgáló és egyben leginnova
tívabb pénzintézeti csoportját hozzuk létre, amely a keletközépeurópai régió legfejlettebb banki 
technológiai hátterével és digitális csatornáival fog rendelkezni.

Bővebb infók: https://mkb.karrierportal.hu/allasok
https://mkb.karrierportal.hu/gyakornokoknakVárjuk jelentkezésedet!
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