CITYCASH е прогресивно развиваща се небанкова финансова институция, която от
2013 г. работи с визията да предлага различни кредитни продукти, съобразени с
нуждите и социалния статус на всеки клиент.
В резултат на ускореното развитие на пазара за бързи кредити и поради желанието ни
за по-голяма близост и достъпност на услугите ни, компанията създаде мрежа от офиси
в цялата страна, в които работят над 2000 служители и сътрудници.
Нашата основна мисия е да осигуряваме достъпна финансова помощ във всяка точка
на България, с коректно обслужване и максимално прозрачни условия към клиента.
Присъединявайки се към нас като РЪКОВОДИТЕЛ ТЪРГОВСКИ ОФИС
ще имате възможност да прилагате своите умения, ежедневно да усвоявате нови
знания и добри практики и да се възползвате от възможностите за развитие.

НИЕ ТЪРСИМ

Човек, който приема предизвикателства и иска да превърне в свое ежедневие мисията
на компанията, осигурявайки коректно обслужване на всички клиенти.
Човек, чиято цел е да изгражда и развива екип от мотивирани служители, които ще
подпомагат клиентите ни във финансова нужда с бързо и коректно обслужване.
ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДАЧИ






активно участвате в изграждането и развитието на екипа на търговския офис
планирате и отговаряте за изпълнението на целите на екипа
организирате маркетингови инициативи в района на офиса
грижите се за качественото и коректно обслужване на клиентите

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ

 възможност да бъдете част от една от най-динамично развиващата се компании
в небанковия финансов сектор
 възможност за надграждане на вашите знания и умения
 дългосрочен професионален ангажимент и възможности за развитие
 твърдо възнаграждение и бонусна система, обвързана с резултати
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Ако виждате успеха и професионалното си развитие в нашата компания,
станете част от нашия екип, като изпратите актуална автобиография.
Първоначалният подбор ще се извърши по документи, ще се свържем само с одобрените кандидати. Гарантираме пълна
конфиденциалност на Вашата кандидатура. Изпратените от Вас данни са лични по смисъла на Закона за защита на личните
данни и се предоставят доброволно и с изричното съгласие на всеки кандидат.

НАШАТА КОМПАНИЯ

е небанкова финансова институция, която работи на територията на цяла България.
Разполагаме с над 100 офиса в различни градове, коeто ни прави достъпни от всяка една
населена точка в страната. В тях работят над 2000 висококвалифицирани служители и
сътрудници, които ежедневно се грижат за финансовите потребности и високата
удовлетвореност на клиентите. До този момент над половин милион българи ни се довериха,
което отразява и заявката ни да бъдем лидер в небанковото кредитиране.
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НАШИТЕ МИСИЯ, ВИЗИЯ И ЦЕЛИ

МИСИЯ

ЦЕЛ

Да осигурим достъпна финансова помощ във
всяка точка на България, с коректно обслужване
и максимално прозрачни условия към клиента.
Да помагаме на клиентите ни във финансова
нужда с бързо обслужване, минимален брой
документи и атрактивни продукти и условия.

ВИЗИЯ

Да предлагаме различни кредитни продукти,
съобразени с нуждите и социалния статус на
всеки отделен клиент.

www.citycash.bg

