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ICAP е една от 5-те водещи компании в областта 
на подбор на персонал. Първият ни проект по 
подбор на персонал е осъществен през 1974 
година. Днес, с офиси в Атина, София, Букурещ и 
с ексклузивни партньорства в целия свят, ние 
можем да посрещнем високите очаквания на 
нашите клиенти. 

За нас подборът на персонал е еднакво значим 
както за клиентите ни, така и за нашите 
кандидати. Професионализмът и 
ангажираността ни да проведем процеса на 
подбор по най-добрия възможен начин ни 
позволява успешно да допринасяме за 
развитието на кариерата на кандидатите ни и 
успеха на клиентите ни. 

Нашият клиент е Пощенска банка. С повече от 
25-години успешно присъствие сред лидерите 
на банковия пазар в България и пета по активи, 
Пощенска банка е модерна универсална банка, 
която предлага иновативни продукти и 
финансови решения на своите клиенти. 

Поради разрастването на дейността, търсим 
амбициозни хора, които да се присъединят към 
банката на позицията  

МОБИЛЕН БАНКОВ КОНСУЛТАНТ 

Позицията е свързана с проактивни продажби 
на банкови и финансови продукти и услуги на 
физически лица извън финансовите центрове на 
Банката. 
 
Основните изисквания за позицията: 
 
• Отлични умения за комуникация и продажби; 
• Опит в директните продажби на финансови 
продукти и услуги е предимство; 
• Мотивация за постигане на резултати; 
• Владеенето на английски език е предимство; 
• Компютърна грамотност (MS Office). 
 
 

 
 
 
Основните отговорности: 
 
• Извършва продажби на банкови и финансови 
продукти и услуги предназначени за физически 
лица в съответствие с нормативната уредба и 
вътрешните правила, стандарти и процедури на 
Банката; 
• Работи извън финансовите центрове на 
Банката и привлича нови клиенти за банковите 
услуги и продукти, които е упълномощен да 
продава; 
• Консултира клиентите относно условията по 
предлаганите банкови продукти и услуги с оглед 
специфичните им нужди; 
• Активно стимулира кръстосаните продажби на 
продукти като съдейства на силите за продажби 
от други сегменти; 
• Отговаря за привличане на нови клиенти, в 
това число срещи и презентации при целеви 
клиенти на Банката. 
 
Нашето предложение е: 
 
• Динамична позиция на трудов договор за една 
от водещите банки на пазара; 
• Професионални обучения. 
• Атрактивна възможност за професионално 
развитие в една от водещите финансови 
институции. 
 
Ако нашето предложение представлява интерес 
за Вас, очакваме Вашата автобиография на  
е-мейл hr@icap.bg.  
 
Ще се свържем само с одобрените от 
първоначалния подбор кандидати. Всички 
кандидатури ще бъдат разгледани при стриктна 
конфиденциалност. 

mailto:hr@icap.bg

