
 

 

 

Стажант в отдел Големи корпоративни клиенти 
 

 
 

Ако Вие имате: 
- Завършен минимум трети курс със специалност Икономика, Банково дело, Финанси, 
Счетоводство и контрол, Бизнес администрация, Стопанско управление или друга 
икономическа специалност 
- Отлични комуникативни умения и способности за работа в екип 
- Много добро владеене на английски език 
- Много добри компютърни умения (MS Office) 

- Прецизност, бързина и аналитично мислене 
 
 

И искате да: 
- Съдействате за поддръжката на електронните клиентски 
досиета 
- Превеждате текстове от български език на английски език и 

обратно 
- Проучвате и търсите информация за нови  и съществуващи 
клиенти на Банката 
- Отговаряте за документооборота в отдела 
- Изготвяте различни по вид справки, изисквате и обобщавате 
информация от други отдели 

- Се запознаете с вътрешно-нормативните документи 
- Се запознаете с основните банкови системи 
- Сте активни в комуникация с всички отдели в банката като 
част от изпълнението на ежедневните си задачи 
- Работите с MS Office, Internet, различни публични регистри 

 

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/ca0cc590910141d782971517a8d47afb/

