
 
 

 

 

УкрСиббанк – один з найкращих роботодавців в банківській сфері України! 

  

Цей статус неодноразово підтверджувався рейтингами журналів «Деловой», 

«Корреспондент» та інших українських та закордонних бізнес-видань.  

   

Приєднуйтесь до зіркової команди УкрСиббанку!  
 

Якщо Ви прагнете працювати у великому міжнародному банку, хочете реалізувати себе та плануєте свою 

подальшу кар’єру в команді професіоналів – ми будемо раді співпрацювати з Вами.  

На сьогоднішній день ми пропонуємо чудові можливості – це програма стажування на відділенні та вакансії 

в Контакт-Центрі. 

 

Стажування на відділенні УКРСИББАНКУ - це 

 Спеціально розроблена програма, яка включає теоретичний і практичний блок, курси, тестування і 

тренінги  

 Щоденна робота з наставником 

 Ознайомлення з роботою відділення і специфікою роботи на посаді Фінансовий консультант 

 Можливість працювати з клієнтами 

 

Робота  в Контакт Центрі 

 
Контакт Центр - це 

 багатофункціональний програмно-апаратний комплекс, що спеціалізується на автоматизованій 

обробці великої кількості телефонних викликів, голосових повідомлень, е-mail - і web- запитів, 

створений на базі комп'ютерних і телекомунікаційних технологій (CTI), із застосуванням 

централізованих баз даних і участю професійних операторів.  

  спеціалізована структура виконує функції централізації і обробки документів (заявок) клієнтів, що 

входять, проведення централізованої роботи спрямованої на погашення клієнтами простроченої 

заборгованості і централізації процесів страхування. 



 

Пропонуємо такі вакансії: 
 спеціаліст Відділу загальної інформаційної довідки 

 спеціаліст Відділу телемаркетингових послуг 

 спеціаліст Відділу по роботі з боржниками  

 

Основні вимоги: 

- Вища освіта або студент 4-5 курсу (заочної форми навчання) 

- Вільне володіння російською і українською мовами 

- Комунікабельність 

- Націленість на результат 

- Бажання вчитися 

Основні функціональні обов'язки : 

- Консультація діючих клієнтів  

- Актуалізація контактних даних 

Умови праці : 

- Цікава, динамічна робота в дружній молодій команді 

- Навчання за рахунок компанії (включаючи наставництво і тренінги в процесі роботи) 

- 8 годинний робочий день 

- Комфортні умови праці в сучасно-обладнаному офісі 

- Зручний графік роботи (позмінно, плаваючі вихідні, 8-годинний робочий день, 5-денний робочий тиждень) 

- Стабільна та своєчасна виплата з/п (ставка + щомісячна премія) 

- Офіційне працевлаштування 

- Повний соціальний пакет (згідно КЗОТу - оплачувана відпустка, лікарняні, медичне страхування) 

- Можливості професійного та кар’єрного розвитку 

 

Якщо тебе зацікавила можливість працевлаштування то: 

 Відправ резюме по e-mail: hanna.polishchuk@ukrsibbank.com 

 Звернися до фахівця з підбору персоналу по тел. 52-55-43, 063 62 555 46 

 Прийди на співбесіду з резюме за адресою вул.Чорновола, 29, каб.111. 
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