PRACOWNIK BIUROWY
DS. PROCESÓW WSPARCIA
BANKOWOŚCI z j. niemieckim
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Miejsce pracy: Białystok, ul. Hurtowa 1

CK Obsługi Procesów Niemieckojęzycznych

Jesteśmy częścią Commerzbanku, pracujemy dla banków i na bank stawiamy na ludzi. Specjalizujemy się
w obsłudze procesów dla instytucji finansowych, testowaniu oprogramowania, automatyzacji procesów
i weryfikacji danych klientów (KYC).
W naszej pracy liczy się zaangażowanie i gotowość do podejmowania nowych wyzwań. Z chęcią nauczymy
Cię czegoś nowego, zapewniając bagaż pozytywnych doświadczeń!

DOŁĄCZ DO NAS, JEŚLI

BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNY ZA
̶

Obsługę Klienta z wykorzystaniem języka
niemieckiego

̶

Znasz j. niemiecki na poziomie min. B1
̶

Pobieranie dokumentów Klienta z archiwum
elektronicznego oraz ich weryfikację pod
względem kompletności i poprawności
danych

Chcesz być częścią zespołu, jednocześnie
pracować w domu
̶

Szybko się uczysz nowych rzeczy
̶

̶

Wprowadzanie, porównywanie i uzupełnianie
danych Klienta

Obsługa komputera, w tym pakietu MS
Office to dla Ciebie żaden problem

̶

̶

Potwierdzanie transakcji na podstawie
otrzymanych danych Klienta

Posiadasz własny sprzęt IT (komputer,
mikrofon, kamera) z dostępem do
Internetu

̶

Elektroniczną archiwizację dokumentów

̶

Jesteś osobą dokładną, skrupulatną i
systematyczną

̶

BENEFITY

Dofinansowanie kursów językowych

Dofinansowanie opieki zdrowotnej

Niemiecki i angielski to języki, których
używamy najczęściej. Ich znajomość
możesz doskonalić na różnych kursach,
które odbywają się każdego tygodnia
w naszych biurach.

W trosce o Twoje zdrowie oferujemy
dofinansowanie pakietów prywatnej opieki
medycznej w jednej z wiodących firm
w Polsce.

Kantyna i dofinansowanie posiłków
Jesteś tym, co jesz – głosi popularne
powiedzenie. W każdym razie lepiej, żeby
posiłek zjedzony w pracy był zdrowy
i smaczny. A jeszcze lepiej, jeśli Twój
pracodawca dorzuci się do niego. Tak
właśnie robimy w CERI.

Grupy sportowe
Lubisz biegać, grać w squasha albo
w piłkę? Czemu nie dzielić tej pasji
z kolegami i koleżankami z CERI w ramach
naszych grup sportowych?

System kafeteryjny MyBenefit
Tutaj zbierzesz punkty, które następnie
przeznaczysz
na
wydatki
związane
z kulturą, sportem lub dziećmi.

Dofinansowanie karty MultiSport
To jest karta. Jest dofinansowana. A imię
jej: MultiSport.

Spotkania integracyjne
Czy to w ramach integracji zespołowej, czy
podczas dużej imprezy firmowej – każdy
czasami potrzebuje na chwilę oderwać się
od pracy.
Program rekomendacyjny
Przyjaciel mojego przyjaciela to mój
przyjaciel.
A
jeśli
Twój
przyjaciel
zaprzyjaźni się z CERI i rozpocznie tu
pracę, podziękujemy Ci, przyznając mały
bonus.
Home office
Możliwość pracy zdalnej.

Prosimy o załączenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez CERI International Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wersalskiej 6,
zawartych w przesyłanej przeze mnie ofercie pracy dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji. Wyrażam/Nie wyrażam (właściwe skreślić)
zgody na przetwarzanie moich danych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji. Zostałem poinformowany, iż CERI International Sp. z
o. o. będzie administratorem dotyczących mnie danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Potwierdzam,
że zapoznałem się z ogólną klauzulą informacyjną dotyczącą procesu rekrutacji, gdzie zostałem poinformowany o moich prawach.
Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajdziesz na stronie https://ceri.pl/klauzula-informacyjna-dane-osobowe/

