Експерт „Продуктово развитие“
в Дирекция „Банкиране на дребно“
ТЕКСИМ БАНК е една от първите, действащи частни банки в България, учредена през 1992г.
Нашата мисия е да предлагаме изгодни и съвременни банкови продукти и услуги, базирани на
високотехнологични информационни решения.
Във връзка с разширяването на дейността ни, търсим амбициозни и мотивирани кандидати за
позицията:

Експерт „Продуктово развитие“
Основни отговорности:










Участие в разработването, тестването и внедряването на нови продукти за физически
лица;
Изготвяне на задания за подобряване на процесите, свързани с банковите продукти за
физически лица;
Отлично познаване на нормативната база, определяща работата на кредитните и
финансови институции в страната;
Работа с вътрешнобанкови документи - актуализация на тарифи, процедури, правила,
формуляри, описания на продукти, изготвяне на продажбени оферти и др.;
Регулярно проучване на пазара и изготвяне на сравнителен анализ;
Регулярен мониторинг и анализ на доходността на продуктите за физически лица;
Изготвяне на аргументирани предложения до Управителния съвет на Банката за
внедряване или подобрение на банкови продукти за физически лица.
Участие в изготвянето на рекламни материали и кампании, свързани с продуктите за
физически лица, включително и в социалните мрежи и други канали за комуникация, като
използва необходимите за целта информационни платформи.
Участие в организирането и провеждането на маркетингови кампании и събития, свързани
с продуктите, като координира работата с обслужващата рекламна агенция.

Изисквания към кандидатите:






Висше образование;
Отлични и задълбочени познания за практиката и пазара на финансови услуги;
Аналитичност и ориентираност към резултат;
Отлична компютърна грамотност - Windows, MS Office (Word, Excel, Power Point);
Отговорност, ориентираност към резултат, креативност и отлични умения за работа в екип.

Ние Ви предлагаме:




Динамична и интересна работа за амбициозни и енергични личности;
Отлична работна среда и възнаграждение;
Възможност за кариерно развитие.

Месторабота: гр. София – Централно управление
Необходими документи за кандидатстване:




Актуална автобиография
Мотивационно писмо

Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю. Конфиденциалността е
гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

www.teximbank.bg

