Бизнес администратор, Централен офис
Ние от Бизнес кредит 1 вярваме, че малкия бизнес в България заслужава адекватни
финансови продукти, предоставяни на пазарни условия, равнопоставени и прозрачни
договорни отношения, персонално и качествено обслужване. От 1998 год. се стремим да
поддържаме високи стандарти в нашата работа, като инвестираме в личности, мотивирани от
социалния заряд и отговорност в нашата работа.
Бизнес кредит 1 обявява конкурс за Бизнес администратор, Централен офис, София.
Обявената свободна позиция е подходяща за:
• Предприемчиви и инициативни хора, с желание и възможности да постигат
положителни резултати;
• Служители с опит на позиция във фронт-офис във финансова институция, които
желаят да направят следваща стъпка в своето кариерно развитие;
Административни функции:
• Изпълнява всички процедури, действащи в дружеството, свързани с
административно обслужване на Централно управление и оперативни офиси;
• Контролира и прилага спазването на действащите административни процедури от
служителите на дружеството;
• Контрол и следене на изпълнението на бюджета;
• Грижа за материалната и техническата осигуреност на Централно управление и
офиси;
• Да бъде комуникационен канал между външни контрагенти и клиенти и служителите
на дружеството;
Работата на обявената позиция предполага:
• Дългосрочна ангажираност и високи доходи във финансова институция.
• Среда, в която да разкриете своя потенциал – възможност за
усъвършенстване и кариерно израстване;
• Нормален работен ден – от 9 до 18 ч., 5 дневна работна седмица;
• Ясни трудово правни отношения, съгласно действащото законодателство;
• Работно място в престижен офис в центъра;
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Позицията е свързана с:
• Образование: средно или висше
• Професионален опит: 2 години трудов стаж на административни позиции е
предимство, но не задължително.
• Друга квалификация: отлични умения за работа с компютър (Word, Excel, Outlook)
• Владеене на английски и/или немски – писмено и говоримо на добро ниво е голямо
предимство.
Предлаганата свободна позиция е в утвърдена
продължение на повече от 20 години е доказала, че:
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Знаем как да постигаме резултати:
• Подкрепили сме повече от 47 000 бизнес проекта на обща стойност от над 80 млн.
лева;
• С резултати сме заслужили финансовата подкрепа на Европейския Инвестиционен

Фонд по програма ПРОГРЕС на Европейския съюз;
Сме социално отговорни:
• Подкрепяме проекти на собственици на малък бизнес и земеделски производители,
които са насочени към увеличаване на доходите им;
• Предоставяме финансови средства на изгодна цена;
• Държим на думата си, като нашите условия са ясни, без скрити „уговорки“ и
„дребни шрифтове“
Сме професионална организация:
•
•
•

Създадени сме с финансовата подкрепа на CRS и USAID (Американската агенция
замеждународно развитие);
Регистрирани сме съгласно Закона за кредитните институции;
Съблюдаваме кодекса за етично кредитиране;

В случай, че желаете да се присъедините към нашите успехи, да реализирате своите
цели за по-високи доходи, да постигнете по-висока лична удовлетвореност, то
изпратите Мотивационно писмо, заедно с актуално CV и снимка, чрез формата по-долу.
Документите на всички кандидати са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

