
 

 

 

МОБИЛНИ БАНКОВИ КОНСУЛТАНТИ - София 
 
 

 
 

Ако Вие имате: 
- Завършено висше образование или сте студент 
- Отлични  комуникативни умения  
- Търговски подход към клиентите 
- Желание за работата с клиенти 
- Предишен опит в областта на директните продажби е предимство 
 

 
 
И искате да: 
- Предлагате активно и да продавате продукти и услуги за физически лица 
- Провеждате срещи с потенциални клиенти на удобно за тях място и време 
- Провеждате професионални финансови консултации на клиентите, с цел спомагане 

избора на най-правилния за тях продукт и/или услуга 
- Съдействате за окомплектоване и попълване на документация за желания продукт 
- Внасяте  документите в офис на Райфайзенбанк България от името на клиента 
- Поддържате високо качество на консултации и обслужване 

 
 
 
При нас ще намерите: 
- Отлична възможност за професионално и кариерно развитие в една от най-големите 

банки в България и региона 
- Гъвкаво работно време, съобразено с Вашите лични седмични ангажименти 
- Развитие в сферата на продажбите, в утвърдил се вече 13 години професионална 

мрежа за продажби на Райфайзенбанк България – Агентска мрежа 
- Стимулиращо възнаграждение, формирано от няколко елемента – фиксирана част,  
средства за транспорт, комисиони за реализирани продукти и привлечени клиенти  
- Отлични възможности за обучение и усъвършенстване на знанията и уменията – 
продуктови и продажбени 
- Динамична среда и интересна работа 

- Служебен лимит за телефонни разговори 
 
 
 
Споделете бъдещето си с нас! 
Изпратете Вашата автобиография като кандидатствате на следния линк. 

Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю. 

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита 
по смисъла на ЗЗЛД. 
 
 
Райфайзенбанк (България) EАД е част от Групата Райфайзен Банк Интернешънъл /РБИ/ 
- една от водещите финансови институции в Централна и Източна Европа, с повече от 
51 000 служители и над 14.2 милиона клиенти на 14 пазара в региона. Като една от 

водещите банки в България, Райфайзенбанк вече повече от 20 години предлага 
висококачествено обслужване на своите клиенти и възможности за учене и развитие 
на своите служители. 

https://www.rbb.bg/bg/za-bankata/karieri/svobodni-pozicii/524ba2e396134f76b40f8d50b126d3b2/

