
 

 

Описание на позицията 

Ние сме динамично развиваща се банка, която подкрепя идеите и мечтите на своите служители, 

клиенти и партньори във всеки етап от живота им. Ценим доверието, качеството и ефективността. 

Споделяме добрия пример и нестандартните идеи. Уважаваме отговорното и справедливо 

отношение, личния принос и екипния дух. Работим с грижа за човека, обществото и природата и 

създаваме нов финансов свят, който съчетава най-доброто от традиционното и дигиталното 

банкиране. Заедно намираме успешните индивидуални решения за твоето утре. 

Пощенска банка има 30-годишно успешно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България 

и е четвърта по активи, модерна универсална банка, която предлага иновативни продукти и 

финансови решения на своите клиенти. 

Пощенска банка е точното място за ТЕБ! 

В управление Банкиране на малък бизнес търсим да назначим мотивиран, отговорен и 

амбициозен колега за длъжността: СТАЖАНТ ФИРМЕНО КРЕДИТИРАНЕ (БМБ)  

Отговорности: 

- Участваш в процесите по търсене, проучване и анализ на потенциални клиенти с 
подкрепата на колега експерт БМБ; 

- Съвместно с колега от БМБ присъстваш при провеждането на срещи с текущи и 
потенциални клиенти; 

- Подпомагаш въвеждането, обработката и защита на кредитни предложения; 
- Работиш в сътрудничество с колега БМБ при изпълнение на ежедневните работни 

задължения; 
- Оказваш техническо съдействие на колегите по отношение на документооборота 

между клиенти, клон и Централно Управление; 
- Запознаваш се и научаваш повече  за продуктите и услугите, предлагани в Сегмент 

БМБ; 
- Спазваш вътрешните правила, процедури и нормативни изисквания във вида, 

предоставени му от управител на Клона. 
 

Изисквания: 

 Да си амбициозен и динамичен човек 

 Да обичаш да работиш в екип  

 Да искаш да работиш в динамична среда на водеща банкова институция 

 Да си комуникативен и търсещ нови предизвикателства 

 Да цениш професионализма и колегиалната подкрепа  
 

 



 

 

Предлагаме ти: 

o Възможност да получиш знания от топ експертите на банката в областта на кредитирането 
o Да получаваш заплащане, дори докато се обучаваш три месеца 
o Опция за старт на кариера и развитие в банката, след успешното приключване на 

обучението, при атрактивни финансови условия 
 

Ако си студент в процес на завършване и имаш желание да инвестираш в своята кариера, изпрати 

автобиография и актуална снимка на jobs@postbnak.bg . 
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