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Milyen pozíciókat kínálunk? (• F: csak frissdiplomás, T: csak tapasztalt, M: mindegy)

Pozíció Elvárt végzettség •

számlavezető munkatárs középfokú M
lakossági hitelezési munkatárs előny a felsőfokú végzettség M

Teljes név: 
OTP Bank Nyrt.

Tevékenység: bankszektor

Alapítva: 1949

Székhely: 
Budapest, Nádor u. 16.

Az OTP Bank évtizedek óta a kiszámíthatóságot, a fejlődést, a szakértelmet és az 
elismerést jelenti szerte az országban. Magyarország egyik legnagyobb vállalata, 
régiós szinten is jelentős bankcsoportja olyan munkahely, ahol minden támo-
gatást megkaphatsz a szakmai fejlődésedhez; ahol az előrelépés csakis rajtad, 
az egyéni ambícióidon és teljesítményeden múlik; ahol a folyamatos változás 
és az innováció a mindennapjaid része lehet; ahol egy összetartó közösségben 
dolgozhatsz, és a munkahelyi kapcsolataidból barátságok szövődhetnek; ahol 
közösen valósítjuk meg terveinket és céljainkat.

KÖVETELMÉNYEK

Nyelvtudás: 
előny az idegennyelvtudás

Szakterület független kompetenciák: 
ügyfélközpontúság, jó kommunikáci-
ós készség

JELENTKEZÉSI FOLYAMAT

Hogyan jelentkezz: 
jelentkezés a karrier.otpbank.hu 
honlapon

A felvételi folyamat további lépései: 
személyes interjú, teszt, 
online kiválasztási rendszer

Kapcsolat

Név: Gál Gyöngyi HR konzulens Tel.: +36 52 522 582 E-mail: gyongyi.gal@otpbank.hu

Web: karrier.otpbank.hu Közösség:  OTP Bank,  OTP Bank

JUTTATÁSOK, LEHETŐSÉGEK

Béren kívüli juttatások: közlekedés támogatása, képzési támogatás, családi 
rendezvények, járványügyi szűrővizsgálat, üdülési szolgáltatás, Széchenyi 
Pihenő Kártya, egészségpénztár hozzájárulás, nyugdíjpénztár hozzájárulás

Karrier és egyéb lehetőségek: mentorálás, nyelvtanulás, belső tréningek, 
képzési lehetőségek, modern, multinacionális munkakörnyezet

Lehetőségek alsóbb évesek számára: 
diplomamunka írás, kötelező és egyéb szakmai gyakorlat

Tudod, hogy mire 
mennyit költesz?

A következő lépés. OTP Bank.

Regisztrálj és tervezz tudatosan  
 az új OTP internet- és mobilbank  
 kiadásfigyelő funkciójával! 

Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a figyelem felkeltése. A tájékoztatás nem teljes körű, ezért - amennyiben felkeltettük 
érdeklődésedet - a szolgáltatás részletes feltételeiről, valamint további részletes információkért kérjük, tájékozódj az OTP Bank fiókjaiban vagy honlapunkon.
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