A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen
Működő Részvénytársaság, mint a Magyarországon exporthitel-ügynökségi feladatokat ellátó, államigazgatási
szerv irányítása alatt működő budapesti székhelyű szakosított hitelintézetek, melyek kiemelt feladata a
külgazdasági kapcsolatok támogatása - exportfinanszírozás és exporthitel-biztosítás nyújtása keretében. Az
intézménypáros felvételre keres debreceni képviseletére:

Belföldi képviseletvezető
munkatársat.
Új kollégánk az alábbi feladatokat látná el:
-Hajdú-Bihar Megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye illetékességi területen az EXIM képviselete hitelintézeti
partnereink, a helyi vállalkozások, a gazdaságfejlesztési és érdekképviseleti szervezetek felé
-a régió feladatainak meghatározása, tervezése, vezetői feldatok ellátása
-értékesítési tevékenység ellátása, összefogása, koordinálása
-az EXIM által kínált termékekhez kapcsolódóan a partner hitelintézetekben dolgozó kollégák részére oktatások
szervezése, megtartása, illetve proaktív szakmai támogatás nyújtása
-közvetlenül a gazdasági társaságok részére nyújtott pénzügyi szolgáltatásainkhoz kapcsolódóan
ügyféltárgyalások szervezése, lebonyolítása és az előírtak szerinti dokumentálása
-ügyféligények feltárása és ehhez a megfelelő termékek, szolgáltatások ajánlása, konkrét ügyféligény esetén
döntéselőkészítés, az ügyletek külső és belső képviselete, az értékesítési folyamat zárása
-részvétel szakmai és egyéb fórumokon, előadások tartása
-saját ügyfét- és partner rendezvények tervezése, szervezése
-finanszírozási és biztosítási termékekhez kapcsolódó stratégiai anyagok véleményezése, jelentések, elemzések,
piaci és egyéb riportok készítése
-munkatársak fejlesztése, értékelése

Elvárások:
-szakirányú (gazdasági) egyetemi vagy főiskolai végzettség,
-minimum 5 év releváns, szakirányú, hitelintézeti vagy hitelbiztosítói tapasztalat (vállalati üzletág)
-tárgyalóképes angol nyelvtudás szóban és írásban,
-felhasználói szintű, megbízható számítógépes ismeretek (MS Word, Excel, stb.),
-kiemelkedően jó kommunikációs készség, jó íráskészség, aktivitás, precíz munkavégzés, önállóság,
problémamegoldó készség, pontosság, terhelhetőség,
-"B"-kategóriás vezetői engedély,
-a képviselet illetékességi körén belüli mobilitás,
-rugalmasság, elemzőkészség, objektivitás, csapatszellem.
Számunkra fontos, hogy rendelkezz:
-legalább főiskolai végzettséggel (gazdasági vagy pénzügyi területen),
-középfokú angol nyelvtudással (legalább B2 szint),
-magabiztos MS Office felhasználói ismeretekkel,
-szabálykövetés, logikus gondolkodás,
-együttműködő és jó kommunikáció készség,
-erős konfliktuskezelési készség,
-változó munkaterhelés és időnyomás tűrés,
-problémamegoldó- és döntési készség.

Amit kínálunk:
Dinamikusan fejlődő szervezetben változatos szakmai munka, mind biztosítói, mind banki tevékenység,
folyamatos fejlődési lehetőség.
A fenti pozíció megpályázásához kérjük, töltse ki a Karrier oldalunkon található „jelentkezés” felület alatti mezőket
és kérjük, töltse fel magyar nyelvű, szakmai önéletrajzát.

