Home Credit a.s. – Specialista schvalování auto úvěrů a konsolidací

Home Credit pomáhá lidem s financováním nákupů, a to už od roku 1997. Jako první například
umožnil domácnostem nakupovat na splátky přímo v obchodech a jako první také začal odměňovat
spolehlivé klienty za řádné splácení.
S Home Creditem dnes mohou lidé nejen nakupovat na splátky v obchodech nebo na internetu, ale
mohou si sjednat hotovostní půjčku, koupit auto na splátky, konsolidovat stávající půjčky nebo
využívat všechny výhody unikátní kreditní karty.
Home Credit pravidelně přichází s inovativními produkty a službami, které lidem usnadňují nakupování
nebo pomáhají řešit tíživou finanční či životní situaci.
V současné chvíli hledáme kolegu, který bude mít na starosti posuzovaní žádostí o auto úvěry
a konsolidace.
Co u nás budeš dělat:
·
·
·
·
·
·
·

posuzovat, schvalovat i zamítat žádosti klientů o auto úvěry a konsolidace
nemine tě ani posuzování žádostí o výjimky
každý den si budeš volat a psát s našimi obchodními partnery, stejně tak jako s klienty
často budeš spolupracovat s kolegy z jiných týmů – obchodními zástupci, kolegy ze
zákaznického centra nebo kompletace smluv
očekáváme, že budeš přicházet s novými nápady, navrhovat zlepšení a změny procesů
nemůže samozřejmě chybět práce na počítači a v interních systémech

Jak si tě představujeme:
·
·
·
·
·

baví tě práce na počítači i práce s lidmi
umíš si pohlídat detaily, jsi zodpovědný
jsi zvídavý, rád se učíš nové věci
s MS Office (zejména MS Excel) jsi více než zadobře
nevadí ti práce na směny a práce o víkendech (směny: 8.30 – 17.00, 10.00 – 18.30, 11.00 –
19.30, 12.30 – 21.00, 13.30 – 22 hod.)

Co ti nabízíme:
·
·
·
·

staneš se součástí přátelského a otevřeného týmu
v našich moderních, dobře dostupných kancelářích v Brně na Nových sadech se budeš cítit
jako doma
balíček benefitů (5 týdnů dovolené, sick days, stravenky, příspěvek na penzijní připojištění,
možnost zvýhodněného čerpání firemních produktů, volnočasové poukázky, firemní akce aj.)
přidat se k nám můžeš od 2. července 2018

Chceš vidět, jak to chodí u nás ve firmě? Podívej se na naše facebookové stránky @MYHomeCredit.
Svůj životopis pošli prosím na email kariera@homecredit.cz.
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Home Credit a.s.
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