
 

 

Praktykant w Bankowości Oddziałowej 

Lokalizacja: Olsztyn 

Nr ref.: P/BO/11/2015_Ol 

 

Bank Zachodni WBK należy do największych i najbardziej innowacyjnych instytucji 

finansowych w Polsce. Jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się banków na 

polskim rynku, obsługującym klientów indywidualnych, małe i średnie 

przedsiębiorstwa oraz duże korporacje. Naszym klientom oferujemy kompleksowe 

usługi finansowe na najwyższym poziomie, wspierane przez nowoczesne technologie 

bankowe. Głównym akcjonariuszem Banku Zachodniego WBK jest Banco Santander, 

pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Jeśli 

chciałbyś zostać częścią tej organizacji – weź udział w rekrutacji. 

DO TWOJEGO ZAKRESU OBOWIĄZKÓW NALEŻEĆ BĘDZIE: 

 Zapoznanie się z: 

o zasadami otwierania i prowadzenia rachunków bankowych 

o zasadami przyjmowania i obsługi depozytów złotowych i dewizowych 

o procesami kredytowy i dokumentacją kredytową 

 Przygotowywanie baz prospektingowych 

 Archiwizacja dokumentów 

 Obsługa klienta, zapoznanie się z codzienną pracą doradcy 

OCZEKUJEMY OD CIEBIE: 

• Komunikatywności 

• Zaangażowania 

• Otwartości 

• Umiejętności szybkiego nawiązywania kontaktów  

• Samodzielności w realizowaniu powierzonych zadań 

• Odpowiedzialności za powierzone obowiązki 

MOŻEMY CI ZAOFEROWAĆ: 

• Płatną praktykę w na okres do 3 miesięcy 

• Możliwość skonfrontowania wiedzy teoretycznej z praktyką 

• Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w jednym z największych Banków 

w Polsce 

• Pisemne referencje po zakończeniu praktyki 

Zainteresowany? Nie czekaj! Spróbuj! 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert zawierających CV i list 

motywacyjny na adres praktyki@bzwbk.pl. Prosimy o wpisanie   

w temacie maila numeru referencyjnego: P/BO/11/2015_Ol 

 

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.  

 

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: 

 

mailto:praktyki@bzwbk.pl


 

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950 Wrocław,  
danych osobowych zawartych w przesyłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), dla celów 
obecnych i przyszłych rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania oraz że 
dane nie będą przekazywane innym odbiorcom danych”. 
 

Chcesz się dowiedzieć więcej na temat naszej struktury, historii i pracowników? Odwiedź 
naszą stronę Kariera i poznaj nas lepiej. 

http://www.bzwbk.pl/kariera-w-banku/kariera.html

