Výpomoc s péčí o financování firem

Baví Tě komunikace s lidmi a máš smysl pro detail?
Hledáme akční a pečlivou kolegyni / kolegu do týmu, který se stará o naše klienty a poskytuje jim
firemní financování.
Kdo jsme?
Jsme Bibby Financial Services, factoringová společnost, součást silné nadnárodní finanční skupiny s
britskými kořeny, která poskytuje provozní financování více než 9000 malým a středním firmám po
celém světě. Loni jsme obsadili fantastickou 33. příčku v prestižní britské soutěži Sunday Times o
nejlepšího zaměstnavatele roku!
Zakládáme si na maximální pružnosti pro naše klienty, proto se u nás nepotkáš se sešněrovanými
bankovními pravidly. Vládne u nás inovativní duch a neformální rodinná atmosféra! Podívej se, jak to
u nás žije https://www.facebook.com/BibbyFinancialServicesCZ/
Co se Ti v Bibby bude líbit?
- Naučíš se hodně nového a poznáš, jak funguje nadnárodní síť ve finančnictví
- Budeš pracovat v menším týmu s příjemnou rodinnou atmosférou
- Ohodnocení 90 Kč/hod a práci několik dnů v týdnu dle domluvy
- Možnost rozvoje v rámci firmy - časem se můžeš, stejně jako mnozí z nás, posunout na jinou pozici
- Smysluplná práce, při které máme všichni společný cíl – pomáhat firmám k jejich růstu
Co Tě bude na Tvé práci bavit?
Tvým úkolem bude důležitá práce, při které je potřeba pečlivost:
- Kontroly údajů na fakturách a dodacích listech
- Telefonické ověření pohledávek
- Skenování a zakládání dokumentů
- Zpracování pošty
- Péče o recepci
- A další podpora týmu, který pečuje o naše klienty
Jaký je Tvůj profil?
- Jsi pečlivý/á a máš smysl pro detail
- Rád/a komunikuješ s lidmi
- Máš za sebou minimálně maturitu a studuješ VŠ nebo VOŠ, ideálně ekonomického směru
Zaujala Tě možnost zajímavé práce v moderní kanceláři v Brně-Pisárkách? Pošli nám svůj životopis
nebo odkaz na Linked-In profil na adresu Libuse.Zejdova@bfs.cz . Děkujeme!
Jestli Tě zajímá více detailů a chceš si ověřit, že místo v Bibby je pro Tebe to pravé, můžeme si nejdřív
jen tak popovídat telefonicky - pro dotazy je ráda k dispozici Blanka Dudová, tel. 725 097 402.

Informace o pozici
Společnost: Bibby Financial Services, a.s.
Adresa: Hlinky 505/118, Brno – Pisárky
Plat: 90 Kč / hodina
Typ pracovního poměru: Brigáda
Kontaktní osoba:
Bibby Financial Services, a.s., Libuše Zejdová, libusez@bfs.cz

