Ekspert w

Departamencie Restrukturyzacji
Nieruchomości
Miejsce pracy: Warszawa, Nr oferty: Cen/636/2018
Bank Pekao S.A. jest jednym z największych banków w Polsce. Możesz pracować z wysokiej klasy ekspertami,
rozwijać swoje umiejętności, zyskać dostęp do bogatej oferty szkoleniowej i programów rozwojowych. Teraz
otwierają się przed Tobą nowe możliwości.

Zadania:

Oczekiwania:

 Realizacja kluczowych transakcji w zakresie portfela
nieruchomości Banku,
 Inicjacja działań optymalizacyjnych we współpracy z
pozostałymi komórkami Banku,
 Reprezentowanie Banku w relacjach z inwestorami
oraz doradcami,
 Koordynacja i realizacja działań marketingowych we
współpracy z jednostkami regionalnymi.

 Co najmniej 3-letnie doświadczenie w sprzedaży
nieruchomości komercyjnych, (as is, sale & leaseback,
etc.),
 Mile widziane doświadczenie w transakcjach
najmu/leasingu powierzchni biurowych,
 Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki związane
z nieruchomościami lub ekonomią,
 Bardzo dobra znajomość j. angielskiego,
 Umiejętność nawiązywania i budowania długotrwałych
relacji,
 Komunikatywność,
 Skrupulatność,
 Prawo jazdy kat. B,
 Znajomość pakietu MS Office.

Korzyści:
 Możliwość aktywnej partycypacji w restrukturyzacji
dużego portfela nieruchomości,
 Pełna wyzwań praca w organizacji finansowej
będącej liderem bankowości w Polsce,
 Możliwość
dalszego
rozwoju
zawodowego
i poszerzania wiedzy,
 Stabilne zatrudnienie oraz motywacyjny system
premiowy.

Czas rozpoczęcia pracy: od zaraz
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres:
rekrutacja@pekao.com.pl
W tytule maila należy wpisać: Cen/636/2018
Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

* Jednocześnie informujemy, iż rozpatrywane będą jedynie aplikacje zawierające poniższą klauzulę o ochronie danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie
pracy dla celów obecnych i przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 r., poz. 922.). Jednocześnie
oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny, że Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest administratorem moich danych
osobowych, że dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą
zatrudnienia oraz związanych z tym zatrudnieniem, że moje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Bank umów. Nadto oświadczam, że swoje dane udostępniam dobrowolnie oraz że zostałam/em
pouczona/y o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawianiu w przypadku, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.”

Więcej ofert pracy www.pekao.com.pl/kariera

