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OTP BANK

STAND

Cégnév: OTP Bank Nyrt.

Tevékenységi terület: bankszektor

Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.

Bankunk legfontosabb értéke munkatársaink szakértelme. Ezért Magyarország piacvezető bankjaként olyan környezetet nyújtunk
kollégáinknak, amelyben élmény dolgozni. Folyamatosan teszünk azért, hogy fejlődési lehetőséget biztosítsunk a sikeres, stabil és innovatív
nagyvállalati környezetben.
Pályakezdők:
Az OTP Bank regionális piaci szerepe egyedülálló tapasztalatszerzési lehetőséget biztosít a pályakezdőknek. Fejlődésedet tréningekkel, mentorálassal és rendszeres értékeléssel is segítjük.
Tapasztalt munkavállalók:
A jövő bankjának építéséhez kiemelkedő tudású, tapasztalt, újdonságokra nyitott munkatársakra van szükségünk. Tapasztalt szakembereknek szenior pozíciókat kínálunk.

KÖZELEBB
A CÉLJAIDHOZ

Hallgatók:
Ha a nagybetűs életbe felkészülten szeretnél kilépni és nappali tagozaton, aktív jogviszonnyal rendelkezel, tanulmányaidhoz igazítva
biztosítjuk a szakmai alapok megszerzését.

Milyen területeken kínál állást: banki és bankcsoporti termékek és szolgáltatások értékesítése
Milyen pozíciókat kínál az idén és milyen végzettséggel? (F = csak frissdiplomás, N = csak nem frissdiplomás, M = mindkettő)
M

Pozíció

Elvárt végzettség

Mely karon végzetteknek

Pénzintézeti ügyintéző

gazdasági, pénzügyi

GTK

Szakmai elvárások: közép- vagy felsőfokú gazdasági, pénzügyi
végzettség, eredmény- és teljesítményorientáció, ügyfélközpontú
gondolkozás
Szükséges képességek: kiváló kommunikáció, tanulási, fejlődési
képesség, megbízhatóság

Kiválasztási rendszerük elemei: interjú, teszt
Béren kívüli juttatások: családi rendezvények, egészségpénztár-hozzájárulás, iskolakezdési támogatás, képzési támogatás,
közlekedés támogatása, nyugdíjpénztár-hozzájárulás, sportolás
támogatása, üdülés

Szükséges nyelvtudás és szintje: alap- vagy középfokú nyelvvizsga Karrier- és egyéb lehetőségek: előrelépési lehetőség, nyelvtanulás,
saját képzési rendszer, továbbképzés
Hogyan történik az állásra jelentkezés:
OTP honlap, karrier portál
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok és azok nyelve:
magyar nyelvű önéletrajz és motivációs levél

Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, szakmai gyakorlat

Cím: OTP Bank Nyrt. Északkelet-magyarországi Régió 4025 Debrecen, Hatvan u. 2-4.
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Web: www.otpbank.hu

KARRIERT IS ADUNK, NEM CSAK DIPLOMÁT!

DOLGOZZ MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB PÉNZÜGYI
SZOLGÁLTATÓ CSOPORTJÁNÁL!
Csatlakozz az OTP Karrier Klubhoz a www.karrier.otpbank.hu oldalon,
hozd létre pályázói profilodat és töltsd fel az önéletrajzodat!
Amennyiben megtaláltad a hozzád legközelebb álló pozíciót, könnyedén,
néhány kattintással meg is pályázhatod.
Kövesd a folyamatosan frissülő állásajánlatainkat!
Reméljük, a jövőben munkatársaink között üdvözölhetünk!

www.karrier.otpbank.hu

