
 

Младши специалист 
 
Българо-американска кредитна банка оперира на българския пазар от 1996г. Тя предлага пъ-

лен пакет от банкови продукти и услуги на индивидуални и бизнес клиенти на конкурентни цени и 
при високо ниво на обслужване. БАКБ е модерна, високотехнологична институция, която отговаря 
адекватно на все по-високите изисквания на съвременните потребители, адаптира се бързо към 
променящите се условия на банковия пазар и се възползва от всички технологични новости, които 
могат да бъдат в услуга на клиентите й. Банката се стреми да работи много активно с малките и 
средни предприятия в страната, отчитайки плановете за тяхното бъдещо развитие, като им предлага 
съвременни и гъвкави решения. 

   Българо-американска кредитна банка търси да привлече към екипа си студенти, обучаващи 
се в областта на икономиката и финансите или завършили, без да е необходимо да имат професио-
нален опит, но имащи желание да започнат кариерата си и да се развиват в банковия сектор. 
 
               Ако желаете да станете част от екипа на една от най-динамично развиващите се и стабил-
ни банкови институции, да натрупате Вашите първи практически знания и умения, да видите биз-
неса отблизо, да се запознаете с работата и функционирането на банковия офис, то ние Ви предла-
гаме: 
  
• Дейност, свързана с обслужване на клиенти на Банката в офисната мрежа в гр. Пловдив, в т.ч отк-
риване и закриване на банкови сметки, извършване на платежни и касови операции, работа с депо-
зити, спестовни влогове, потребителски кредити, дебитни и кредитни карти и др.; 
• Сътрудничество и пълно съдействие с доказани професионалисти в процеса на работа; 
• Интересна и динамична работа;  
• Трудов договор с фиксирано месечно възнаграждение; 
• Отлични социални придобивки. 

Ако това предложение Ви интересува, изпратете автобиография с актуална снимка най-късно 
до 31.07.2021г. на следния и-мейл адрес: ETopalova@bacb.bg  
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване. 
Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла 
на ЗЗЛД. 

 


