
 

 
 

Младши дилър в отдел Продажби на капиталовите пазари 
 
 

 
Ако Вие имате: 
- Висше икономическо образование или подходяща професионална квалификация 
- Добро владеене на английски език – писмено и говоримо 
- Интерес към пазарите на финансови инструменти 
- Отлична култура на поведение и конфиденциалност 
- Умения за работа в екип и сте организирани 
 
И искате да: 
- Сключвате валутни сделки с клиенти  при спазване на изискванията на съответните 
вътрешно-нормативни документи 
- Съдействате под ръководството на пряк ръководител, за 
развитието на продуктите на отдела в областта на 
капиталовите пазари 
- Изготвяте анализи и доклади, свързани с клиентската 
активност 
- Участвате в процеса по поддържане и развиване на 
създадените контакти 
- Участвате в изготвянето и поддържането на ежедневни 
валутнокурсови бюлетини 
- Поддържате база данни с преференции по обслужването на 
клиентите 
 
 
При нас ще намерите: 
- Отлични възможности за професионално и кариерно 
развитие в една от водещите банки в България 
- Възнаграждение, съобразено с отговорностите на 
длъжността и пазарните нива 
- Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на 
знанията и уменията 
- Динамична и предизвикателна работа 
- Модерна офис среда 
- Допълнително здравно осигуряване 
- Застраховка Живот/ Злополука 
- Ваучери за храна 
- Спортна карта  
- Преференциални условия при ползване на банкови услуги и продукти 
 
 
Споделете бъдещето си с нас! 
Изпратете Вашата автобиография като като използвате 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/c934f862cd2c4fdebd9f3b1ae974c7c1/

