
Вперше в ComInBank! 

Банк зі 100% іноземним капіталом та 28-ми річним досвідом роботи на 
банківському ринку України запрошує у свою команду ініціативних та 
цілеспрямованих людей. В нашому Банку на Вас чекає потужний розвиток 
професійних якостей, участь в цікавих проектах та можливість працювати в 
новому проекті, що стартує в Банку - кредитування представників малого 
бізнесу. 

 
Функціональні обов'язки: 

Участь на всіх етапах кредитного циклу: 
 Встановлення контактів та залучення клієнтів сегменту мікро та малого 

бізнесу на кредитування; 
 Підтримання відносин з діючими клієнтами, збільшення клієнтської бази та 

виконання цілей для розвитку сегменту мікро та малого бізнесу; 
 Фінансово-економічний аналіз та оцінка бізнесу клієнтів; 
 Підготовка кредитної заявки, винесення та захист на Кредитному Комітеті; 
 Оформлення та підписання договорів з клієнтами (кредитні, заставні, поруки 

та інші); 
 Моніторинг та супроводження кредитних справ. 

Вимоги до кандидатів: 
 Вища банківська, фінансова, економічна чи маркетингова освіта; 
 Досвід роботи в банківській сфері не менше 1 року (кредитування та аналіз 

клієнтів сегменту мікро та малого бізнесу); 
 Знання/ практика застосування фінансово-економічного аналізу та оцінки 

бізнеса ФОП та юридичні особи; 
 Знання англійської мови - вітається; 
 Особисті якості та навички: активні продажі, спілкування та ведення 

переговорів, орієнтація на результат, аналітичний склад розуму, бажання 
навчатися новому, пунктуальність, самоорганізація; 

 Впевнений користувач ПК (MS Office: Word, Excel, Power Point). 

Ми пропонуємо: 
 офіційне працевлаштування згідно чинного законодавства; 
 відпустка 24 дні та оплачувані лікарняні; 
 можливість професійного та кар'єрного росту в міжнародній компанії; 
 підтримку наставника на період адаптації; 
 робота в колективі професіоналів; 
 гідний рівень оплати праці; 
 комфортні умови праці. 



Шукаємо фахівців для роботи у таких містах: Київ, Дніпро, Одеса, Харків, 
Вінниця, Івано-Франківськ 

ДОСТОЙНИЙ РІВЕНЬ З/П ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СПІВБЕСІДИ!!!! 
Зацікавила пропозиція? 
Ви можете відгукнутись на вакансію на цьому сайті або надіслати своє 
резюме нам на пошту Відправити резюме, а далі справа за нами! 
 
ComInBank - для тих, хто прагне рости та вдосконалювати свої навички! 
 

https://rabota.ua/ua/company3299821/vacancy8465780?mode=apply#apply

