ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου ζητά άμεσα για εργοδότηση Τραπεζικό Σύμβουλο
(Private Banker) για το τμήμα Private Banking στη Λευκωσία. Το τμήμα Private Banking
κατέχει ηγετική θέση στην παροχή εξατομικευμένων τραπεζικών υπηρεσιών και
επενδυτικών συμβουλών σε άτομα μεγάλης οικονομικής επιφάνειας και τις οικογένειές τους.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ






Πτυχίο Πανεπιστημίου στα Χρηματοοικονομικά / Οικονομικά / Λογιστική
Τουλάχιστο 2 χρόνια εμπειρία στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών (Private
Banking, Asset Management, Portfolio Management ή Wealth Management) σε
Τραπεζικό ίδρυμα ή εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.
Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
Πιστοποίηση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου – Αναβαθμισμένη εξέταση (Advanced
Certification).

EΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ




Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε συναφή κλάδο
Επαγγελματικά προσόντα σε συναφή κλάδο (π.χ. CFA)
Γνώση χρήσης της πλατφόρμας Bloomberg

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ







Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας, πωλήσεων και πελατοκεντρική προσέγγιση
Αναλυτική σκέψη και δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων
Οργανωτικές ικανότητες και σωστή διαχείριση χρόνου, ομαδικότητα και αποδοτικότητα
κάτω από πίεση χρόνου και όγκου εργασίας
Αυτοπεποίθηση και αυτοπαρακινούμενος με ψηλούς στόχους
Καλή γνώση των αγορών και των χρηματοοικονομικών μέσων
Γνώση του τοπικού και διεθνούς νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ





Δημιουργία, ανάπτυξη και ενεργός διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών
μέσα στα ισχύοντα νομοθετικά πλαίσια
Εξυπηρέτηση των τραπεζικών αναγκών των πελατών
Συνεχής επικοινωνία με τους πελάτες και παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης
Ανάπτυξη εργασιών

ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ
Στους υποψηφίους/ιες που θα επιλεγούν θα προσφερθεί ελκυστικό πακέτο απολαβών,
αναλόγως προσόντων και πείρας.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω της εφαρμογής
«e-Recruitment», η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Κύπρου
www.bankofcyprus.com.cy (Θέσεις Εργασίας) ακολουθώντας τα πιο κάτω βήματα:
 Εγγραφή στο σύστημα
 Υποβολή Βιογραφικού Σημειώματος
o Ηλεκτρονική συμπλήρωση προσωπικών/ακαδημαϊκών/ επαγγελματικών
και άλλων στοιχείων
o Release του Βιογραφικού Σημειώματος


Υποβολή της αίτησης, μέσω της ενότητας “Employment Opportunities”
o Job Search
o Start
o Επιλογή θέσης
o Apply
o Send Application (βρίσκεται πάνω δεξιά στην οθόνη)
o Send Application

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 22/5/2017.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Οι αιτητές οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα και πληρούν τις προϋποθέσεις θα
κληθούν σε γραπτό διαγωνισμό και προσωπική συνέντευξη.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ


Άτομα που υπέβαλαν το βιογραφικό τους σημείωμα στο παρελθόν, έχουν τα πιο
πάνω προσόντα και πληρούν τις προϋποθέσεις της συγκεκριμένης θέσης
εργασίας, θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν νέα αίτηση μέσω του συστήματος
«e-Recruitment».



Αιτήσεις που δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις ή
λαμβάνονται μετά την ημερομηνία που ορίστηκε πιο πάνω, δεν θα ληφθούν
υπόψη και δεν θα τους σταλεί οποιαδήποτε απάντηση.



Θα ληφθούν υπόψη μόνο αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω
της εφαρμογής «e-Recruitment».



Τονίζεται ότι οποιαδήποτε εσκεμμένη ανακρίβεια ή παράλειψη από
μέρους του υποψηφίου όσον αφορά τα προσόντα και άλλα στοιχεία του
θα συνεπάγεται άμεση απόρριψη της αίτησης.



Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

