
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

„БАНКА ДСК” ЕАД ОБЯВЯВА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

Експерт – одобрител на оценки (Оценител, недвижимо имущество) в Отдел "Одобрение на оценки на
имоти" към Дирекция „Анализ и одобрение”, Управление „ЦБО и организация на процесите”

в Централно управление, гр. София

Основни задължения:
 Контрол и одобрение на оценки на недвижими имоти, анализ на данни и отчети.

Изисквания за заемане на длъжността:
 Образование – Висше;

 Образователно-квалификационна степен Бакалавър;

 Професионален опит: минимум 2 (две) години трудов стаж като оценител на недвижими имоти;
 Притежаване на Сертификат издаден от КНОБ за оценка на недвижими имоти;

 Да има много добра компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access, etc.);

 Да има отлични комуникативни способности и умения за работа в екип;

 Притежаване на други Сертификати издадени от КНОБ е предимство;

 Ползването на западен език е предимство.

Банка ДСК предлага:

 Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;

 Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;

 Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 Мотивационно писмо;

 Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка;

 Сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, издаден от Камарата на
независимите оценители в България, както и други сертификати за оценителска правоспособност, издадени
от Камарата на независимите оценители в България.

Документите изпращайте в срок до: 30/04/2017 г. на e-mail: Rositsa.Atanasova@dskbank.bg

или на вниманието на:  „Банка  ДСК”  ЕАД –  Централно управление,  гр.  София,  Дирекция “Набиране на
персонал и администрация” към Управление “Човешки ресурси”.

Контакт ще бъде установен с кандидатите, одобрени по документи.

Предоставените  от  Вас  данни  ще  бъдат  разгледани  конфиденциално  във  връзка  с  осъществяване  на
настоящия подбор и няма да бъдат разпространявани под каквато и да е форма.
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