Специалист обработване на заявки за кредити
4finance е световен лидер в иновативното, удобно и онлайн потребителско кредитиране. Като една от найголемите и бързо развиващи се компании за онлайн кредитиране в Европа, 4finance използва най-съвременни
технологии, за да предложи бързи и удобни финансови услуги на клиентите си в 16 страни по света.
Във връзка с разрастването на екипа ни в България, търсим отговорна и комуникативна личност за позицията
Специалист, обработване на заявки за кредити.
Каква ще бъде твоята роля в нашия екип?
- Обработване на постъпилите заявки за кредит;
- Проверка на клиента дали отговаря на условията за отпускане на кредит;
- Идентифициране самоличността на клиента;
- Администриране на процеса по отпускане на кредити;
Какво очакваме от теб?
- Да си отговорен, комуникативен и да имаш желание за развитие във финансовия сектор;
- Прецизност в работата, внимание към детайлите и висока концентрация;
- Отличен български език, писмено и говоримо;
- Умение за работа с MS Office пакет;
Какво ти предлагаме?
- Ще си част от международна компания в 16 държави - лидер в иновативното, удобно и онлайн
потребителско кредитиране;
- Различни възможности за развитие на професионалните умения и компетенции;
- Атрактивен пакет от фиксирано възнаграждение и бонус за постигнати резултати;
- Допълнително здравно осигуряване;
- Безплатна карта за спорт MultiSport или SportPass;
- Работа в модерен офис с удобна локация;
- Плодов ден и безплатни напитки в офиса;
- Комфортна зона за релакс с Playstation;
- Фирмени събития – Тиймбилдинг, коледно парти;
- Гъвкав работен график – 40 часа на седмица. От понеделник до петък работа по предварително установен
график: от 08:00 до 17 :00,от 09:00 до 18:00 и от 10:00 до 19:00, а в събота и празнични дни -от 10:00 до 17:00
- Програма "Препоръчай приятел", предлагаща допълнителен бонус;
- Работа на трудов договор.
Ако смяташ, че би се справил с нашето предложение, очакваме твоето CV на dimitria.dimitrova@4finance.com

