Proč pro nás pracovat

Hledáme kolegy

Jako banka máme k dispozici
největší počet klientů v České republice
- již 5 300 000 klientů nám důvěřuje

MANAŽER SKUPINY

Umožníme Vám přístup
ke kontaktům na klienty
- rychle si vybudujete zákaznický kmen
Nabízíme produkty a služby nejvyšší kvality
- produkty finanční skupiny České spořitelny
a pojišťovny Kooperativa jsou kvalitní
a konkurenceschopné
Nabízíme zázemí silné společnosti
- stojí za námi nejdůvěryhodnější banka na trhu,
která si svých exkluzivních poradců váží
Bezplatně Vám zajistíme odborné vzdělávání
- systém školení, kontinuálního vzdělávání
a koučingu z Vás udělá profesionály v oboru
Umožníme Vám spolupracovat
se skutečnými odborníky
- Vaším zázemím bude tým manažerů,
regionálních ředitelů, analytiků a produktových
odborníků
Při práci používáme profesionální
informační systém na podporu obchodu
- naučíme Vás s ním pracovat
Oceníme Vaši práci
- jsme připraveni dát Vám nadstandardní
odměny za Vaše výkony respektujeme
- Vaši osobnost a představy o ideální kariéře

Vybudujete si vlastní tým - budete řídit
a koordinovat práci externích finančních poradců
v oblasti prodeje a nabídky produktů finanční
skupiny České spořitelny a pojišťovny Kooperativa.
A my Vám nabízíme, že Vás v této práci budeme
podporovat silou nejlepší a největší retailové banky
v zemi. Budeme si Vás vážit a cenit a k měsíčnímu
příjmu Vám nabídneme množství benefitů, výhod
spojených s možnostmi finanční skupiny
České spořitelny.
Očekáváme, že máte minimálně středoškolské
vzdělání ukončené maturitou a že nemáte záznam
v trestním rejstříku. Chceme loajální a výkonné
manažery - osobnosti schopné vést jiné osobnosti!
EXKLUZIVNÍ FINANČNÍ PORADCE
Budete se starat o současné klienty finanční
skupiny České spořitelny a Kooperativy. Nabízíme
Vám nadprůměrné ohodnocení Vaší práce. K tomu
množství benefitů spojených s možnostmi největší
banky v Čechách.
Očekáváme minimálně středoškolské vzdělání
a trestní rejstřík bez záznamu.

Poradce
na zavolanou

Česká spořitelna do domu

Poradce na zavolanou

Nabízíme svým klientům možnost vybrat si ze
široké palety produktů a služeb finanční skupiny
České spořitelny, a. s., a skupiny Vienna Insurance
Group po celé České republice.
Naše nabídka je založena na vysoké kvalitě
a uspokojí individuální finanční potřeby každého
klienta.
Svým klientům poskytujeme profesionální finanční
poradenství mimo kamennou pobočkovou síť
České spořitelny.
Naši vyškolení poradci za Vámi přijedou kamkoli
a kdykoli.
Nejsme makléři ani monotématická společnost,
specializující se pouze na jeden druh produktů.
Veškerý klientský servis poskytujeme bezplatně.

Pokud heslo České spořitelny zní
„JSME VÁM BLÍŽ“,
pak pro naši práci platí
„JSME VÁM JEŠTĚ BLÍŽ“.
Jsme nejblíže, jak se dá.
Naši klienti nemusí hledat nejbližší pobočku
spořitelny, nemusí si na nás vyhradit speciální
termín. To my se rádi zařídíme podle nich
a přijdeme tam, kde se to našim klientům hodí, ať
už je to u nich doma, či v kavárně, cukrárně, v práci,
u rybníka nebo na pouti. Nebo na pouti raději ne,
tam bychom přece jen neměli klid. No ale když
na tom klient trvá…

Michal Seifert
generální ředitel a předseda představenstva

Kontakty

generální ředitel
michal.seifert@partnercsas.cz
obchodní ředitel
radan.santora@partnercsas.cz
regionální ředitel PRAHA
iveta.vesela@partnercsas.cz
regionální ředitel SEVEROZÁPADNÍ ČECHY
petr.vojik@partnercsas.cz
regionální ředitel JIHOZÁPADNÍ ČECHY
tomas.voracek@partnercsas.cz
regionální ředitel VÝCHODNÍ ČECHY
jiri.dostal@partnercsas.cz
regionální ředitel SEVERNÍ MORAVA
tomas.kantor@partnercsas.cz
regionální ředitel JIŽNÍ MORAVA
roman.niedoba@partnercsas.cz

