
ЕКСПЕРТ/СТАРШИ ЕКСПЕРТ  „РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ КАНАЛИ“ В ДИРЕКЦИЯ 

„ПОДПОМАГАНЕ НА ДИГИТАЛНИ УСЛУГИ И КАРТОВ ЦЕНТЪР“ 

ОББ е основана  през 1992г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, което е 

първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор, а от 2017 г. Банката вече е 

част от белгийската банково-застрахователна група КВС, която в момента е най-голямата финансова 

група в България.“ Следвайки  неизменно корпоративните ни ценности, ние искаме да бъдем еталон в 

банковата дейност  като поставяме интересите на клиентите в центъра на нашата дейност, 

постигайки устойчив и печеливш ръст като изпълняваме нашата роля в обществото. 

Дирекция „Подпомагане на дигитални услуги и картов център“ отговаря за дейности, свързани с 

предоставяне на услуги за картодържатели и търговци както и за процеса по производство и 

дистрибуция на карти, издавани от банката, свързаните с това рискове и управлението им.  

ИДЕАЛНИЯТ КАНДИДАТ ПРИТЕЖАВА: 

 Ентусиазъм и желание за работа в областта на електронните канали 

 Бакалавър/Магистър в областта на техническите науки или икономиката 

 Oпит във финансова институция е предимство  

 Познания на нормативната уредба също е предимство 

 Комуникативност, инициативност, иновативно мислене 

  умение за работа в екип 

 Висока работоспособност и способност за работа под напрежение 

 Владеене на английски език е задължително 

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: 

 Изготвя спецификации при разработването на нови продукти и услуги предлагани през мобилното банкиране на 
банката 

 Участва при прегледа и потвърждава дизайна при разработване на нови продукти и услуги 

 Извършва потребителски тестове на ново разработените услуги и продукти 

 Анализира конкуренцията на пазара в областта на мобилно банкиране и обобщава тенденциите в развитието им 

 Актуализира информацията за новостите в демо версиите на апликациите  и често задавани въпроси  

 Подпомага банковите служители по предлагането и работата с мобилното банкиране на банката 

ПРИ НАС ЩЕ ОТКРИЕТЕ: 

 Възможност за кариерно развитие в най-голямата финансова група в България 

 Сплотен екип от мотивирани  и ангажирани професионалисти 

 Конкурентна система за бонусиране, съобразена със спецификата на позицията 

 Възможности за участие във вътрешни и външни обучения, както и на ниво КВC Груп 

 Застраховка за комплексна медицинска помощ 

Застраховка живот и пакет за подобряване на здравословното състояние и предпазване от заболяване 

 Преференциални условия при ползване на продукти и услуги от всички дружества, част от КВС в България 

 Преференциална такса за ползване на карта за спорт 

 

В случай , че искате да станете част от страхотния ни екип, моля изпратете ни своя актуална автобиография и 

мотивационно писмо не по-късно от 08.11.2019г. на адрес recruitment@ubb.bg или Yuliana.Tonkova@ubb.bg Само 

кандидати, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю. Конфиденциалността е гарантирана и личните Ви 

данни се обработват при спазване на Общия регламент за защита на данните и ЗЗЛД. 
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