
 
 

 
Szívesen dolgoznál a „Leginnovatívabb Bankban” Magyarországon?  

 

Csatlakozz a GRÁNIT Bank dinamikusan bővülő szakembergárdájához 

Szenior Vállalati Ügyfélmenedzsernek! 

 

A GRÁNIT Bank a hazai pénzpiac új megoldásokat kínáló szereplőjeként a tiszta, világos 

kommunikáción, korrekt és egyértelmű tájékoztatáson alapuló, egyenrangú ügyfél-bank 

kapcsolat kialakítására törekszik. 

 

Büszkék vagyunk arra, hogy 2015-ben a MasterCard nekünk ítélte "Az év bankja" III. 

helyezés díját, valamint 2014-ben elnyertük a The European magazin "Az év bankja" I. 

helyezését. 

 

Miben számítunk Rád? 

o Új ügyfelek megszerzésére irányuló proaktív értékesítés (2 milliárd Ft árbevétel 

feletti), indikatív ajánlatok készítése, üzleti igények és lehetőségek folyamatos 

feltárása, a meghatározott értékesítési célok teljesítése; 

o A meglévő ügyfélkörrel való rendszeres kapcsolattartás, ügyfélkiszolgálás, további 

termékek értékesítése; 

o Üzleti tervek, közép és nagyvállalatok pénzügyi adatainak elemzése és kiértékelése, 

hiteldöntések, limit-előterjesztések üzleti részének elkészítése és képviselete a Bank 

döntéshozói felé, közreműködés a szerződések megírásában, a szerződéskötés és a 

folyósítás szakmai koordinálása; 

o Ügyfél/ügylet monitoring, szoros együttműködés a kockázatkezeléssel, a mindenkori 

szükséges intézkedések megtétele a Bank érdekeinek védelmében; 

o Piacfigyelés valamint a termékfejlesztés segítése. 

 

Téged keresünk, ha… 

o Felsőfokú gazdasági vagy pénzügyi végzettséggel rendelkezel; 

o Minimum 5 évet eltöltöttél már Bankban, ezen belül vállalati ügyfélkapcsolati 

munkakörben (jártas vagy 2 milliárd Ft éves árbevétel feletti cégek 

akvirálásában és hitelezésében); 

o Magas szintű számítógépes ismereteid vannak, emellett banküzemi támogató 

rendszerek ismerete előnyt jelenthet; 

o Pénzügyi affinitással és orientációval, jó kommunikációs és prezentációs készséggel 

rendelkezel, stratégiai gondolkodású vagy, proaktív és ambiciózus; 

o Kiigazodsz a vállalkozások mérleg és eredmény kimutatásában, alapvető számviteli és 

finanszírozási modell ismeretekkel rendelkezel; 

o Az angol nyelvet írásban és szóban is tudod használni, ha szükséges; 

o Nagyfokú precizitással teljesíted feladataidat, képes vagy a határidők betartására és 

csapatban is dolgozni. 

 

Miért lesz jó a GRÁNIT Bank csapatában? 

o A hazai pénzpiac innovatívan fejlődő bankjában egy sikeresen bővülő tevékenységet 

folyatató csapat részesévé válhatsz; 

o Az elkötelezett munkádat piacképes jövedelemmel honorálja a Bank. 

 

Egyéb hasznos információk: 

o Foglalkoztatás módja: alkalmazott; 

o Munkavégzés időtartama: határozatlan; 

o Munkavégzés kezdete: azonnal; 

o Munkavégzés helye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8. 

 

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődésedet, kérjük pályázati anyagodat fizetési 

igény megjelölésével a karrier@granitbank.hu e-mail címre küldd meg 

 

mailto:karrier@granitbank.hu

