
AFORTI Holding S.A. to międzynarodowa instytucja finansowa, która kieruje swoją 
ofertę do segmentu małych i średnich przedsiębiorstw. To miejsce dla ludzi, którzy 
chcą z zaangażowaniem wyznaczać nowe standardy obsługi i rozwijać swoje 
umiejętności. Dynamiczny wzrost AFORTI Holding S.A. oraz ekspansja zagraniczna 
stwarzają wiele możliwości zdobywania ciekawych doświadczeń i rozwoju.

WARSZAWA

MENEDŻER DS. INWESTYCJI

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: miroslaw.tkocz@afortiholding.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli: 
,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, 00-630 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach aplikacyjnych dla realizacji procesu rekrutacji 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).’’  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa który przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych w 
zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i 
ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w każdym czasie.

TWOJE OBOWIĄZKI

OFERUJEMY CI

aktywne pozyskiwanie Klientów z segmentu 
Premium i Private Bankingu
budowanie długofalowych relacji biznesowych
rozwój powierzonego portfela Klientów 
w zakresie sprzedaży produktów 
oferowanych przez Grupę AFORTI
dostarczanie Klientom najwyższej jakości 
produktów rynku kapitałowego 
realizowanie wyznaczonych zadań i raportowanie 
wyników

ciekawą i odpowiedzialną pracę w stabilnej instytucji 
finansowej
wynagrodzenie stałe plus atrakcyjny system premiowy
narzędzia niezbędne do realizacji zadań (telefon, laptop, 
samochód)
profesjonalne szkolenia z zakresu oferowanych produktów 
oraz rozwoju osobistego
możliwość uczestniczenia w wielu interesujących projektach
dodatkowe świadczenia: prywatną opiekę medyczną, kartę 
sportową

NASZE WYMAGANIA

doświadczenie w aktywnej sprzedaży produktów i usług 
finansowych
wykształcenie wyższe (preferowane: ekonomia, finanse, 
bankowość i pokrewne)
wiedza w zakresie produktów inwestycyjnych w obszarze 
bankowości prywatnej
wysoko rozwinięte umiejętności sprzedażowe i  negocjacyjne
łatwość w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z Klientami
wysoka kultura osobista oraz bardzo dobra organizacja pracy
samodzielność i inicjatywa w działaniu
wysoki poziom motywacji i wytrwałości w działaniu
umiejętność pracy w zespole

Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o pracę znajduje się na stronie www.aforti.pl/kariera
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