
ПроКредит Банк (България) ЕАД е част от немската ПроКредит Груп, с управление във Франкфурт, Германия. ПроКредит Холдинг е 
мажоритарен собственик на банковите институции в Източна Европа, Африка и Латинска Америка.

Водени от желанието във всяка банка от групата да изграждаме екип от ангажирани и мотивирани професионалисти, създадохме 
Програма Млад банкер. В България тя се провежда успешно вече три години, но за първи път през тази година се превръща от 
национална в съвместна програма. Участие в нея вземат кандидати от Източна Европа и Латинска Америка, а работният език е 
английски. 

В допълнение, предоставяме на всички участници:
 Безплатно настаняване в Тренинг центъра в София (настаняването е задължително за всички участници, независимо от    

  местоживеенето им); 
 Покриване на разходите за транспорт и настаняване по време на практиките в страната;
 Месечна стипендия.

 Имате желание за дългосрочно професионално развитие в ПроКредит Банк;
 Готови сте да работите с клиенти и сте последователни в постигането на 

 резултати; 
 Имате отговорно отношение към работата и ангажиментите си;
 Притежавате качества като инициативност и любознателност;
 Имате желание да се самоусъвършенствате и развивате;
 Свободно изразявате собственото си мнение;
 Готови сте да обменяте знания и опит в различни екипи;
 Готови сте да живеете и работите в град, различен от постоянното ви местожителство;
 Владеете добро ниво на английски език.

Повече информация за Програма Млад Банкер и процеса на подбор може да 
откриете на официалната ни интернет страница.

КаКВо 
предстаВляВа 
програма 
млад банКер?

КаКъВ е 
профилът на 
търсените 
Кандидати?

програма млад банкер е шестмесечна програма, 
имаща за цел да запознае бъдещите служители 
с основни финансови и банкови теми, с бизнес 
философията на групата проКредит и с принципите на 
отговорно банкиране, които следваме в ежедневната 
си работа.  

Участниците, които завършат успешно програма млад банкер, могат да получат конкретно предложение за работа в 
проКредит банк.

За програма млад банкер търсим хора, които имат 
желание да се развиват професионално в банковата 
сфера и обслужването на клиенти. независимо от 
завършената специалност и университет, както и 
от предишния Ви трудов опит, Вие сте подходящ 
кандидат, защото:

теоретична част под формата на дискусии с експерти 
и мениджъри от банката, реални казуси, ролеви игри, 
проекти и презентации.

 Провежда се в Тренинг центъра на Банката в София.

практическа част, където участниците се запознават с 
основните задължения на експертите в клоновата мрежа 
на ПроКредит Банк. 

         Провежда се в клоновата мрежа на Банката в България.

Програмата е целодневна и включва:


