
Bank Spółdzielczy w Przysusze 
poszukuje kandydatów na stanowisko:  

 

Analityk kredytowy 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: 
 

✓ Ocena i weryfikacja dokumentacji kredytowej 
✓ Ocena przedmiotu kredytowania oraz zabezpieczeń ekspozycji kredytowych 
✓ Weryfikacja Klienta w bazach zewnętrznych 
✓ Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta oraz podmiotów z nim powiązanych 
✓ Badanie wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta 
✓ Ocena ryzyka kredytowego pojedynczej transakcji 
✓ Kontrola przestrzegania zapisów umów kredytowych wraz z terminowością spłat 

 
OCZEKIWANIA 

 

✓ Wykształcenie wyższe (preferowane: ekonomia, finanse i rachunkowość, bankowość) 
✓ Doświadczenie w bankowości, zwłaszcza w pracy z dokumentami finansowymi 
✓ Zdolności analityczne 
✓ Dokładność i dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole 
✓ Odpowiedzialność za powierzone zadania 
✓ Znajomość produktów i usług oferowanych przez Bank 
✓ Skrupulatność, dokładność, samodzielność, komunikatywność  
✓ Pozytywne nastawienie do pracy 

OFERUJEMY  
 

✓ Pracę w Banku z polskim kapitałem i tradycjami 
✓ Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat 
✓ Atrakcyjne wynagrodzenie 
✓ Możliwość doskonalenia zawodowego poprzez udział w profesjonalnych szkoleniach 
✓ Interesującą pracę umożliwiającą rozwój zawodowy i osobisty  
✓ Świadczenia socjalne  
✓ Przyjazną atmosferę pracy w zaangażowanym zespole 

Osoby zainteresowane zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji i przesłanie swoich 

dokumentów (CV i list motywacyjny) do dnia 31.05.2021 r. na adres mailowy: 

a.owczarska@bsprzysucha.pl. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Jednocześnie 

informujemy, że odpowiemy jedynie na wybrane oferty. 

Warunkiem rozpatrzenia aplikacji będzie umieszczenie w CV następującej klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Przysusze, 

26-400 Przysucha, ul. Grodzka 3   w celu prowadzenia  aktualnej rekrutacji na aplikowane 

przeze mnie stanowisko. 

Jednocześnie oświadczam, ze niniejsza zgoda została wyrażona dobrowolnie oraz, że 

zostałam/em poinformowana/ny o przysługujących mi prawach, w tym wycofaniu zgody na 

przetwarzanie danych w każdym czasie”. 

mailto:a.owczarska@bsprzysucha.pl


 

 

Klauzula informacyjna: 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) Bank Spółdzielczy                                

w Przysusze informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 

I. Administrator danych 

Administratorem Pani/Pana danych jest Bank Spółdzielczy w Przysusze z siedzibą w Przysusze, 

ul. Grodzka 3, 26-400 Przysucha, zwany dalej „Bankiem". 

II. Inspektor Ochrony Danych 

W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 

poprzez adres poczty elektronicznej: iod@bsprzysucha.pl lub pisemnie (na adres siedziby 

Banku). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych                                   

z przetwarzaniem danych. 

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Bank w celu realizacji procesu rekrutacji – 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest Pani/Pana zgoda, tj. 

art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia oraz realizacja przez Bank obowiązków prawnych ciążących 

na Banku, tj. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. z przepisami Kodeksu pracy. 

IV. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych 

Bank będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji 

procesu tej rekrutacji. Po zakończeniu rekrutacji Pani/Pana dane zostaną usunięte. 

V. Informacja o odbiorcach danych osobowych 

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych innym odbiorcom. 

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających                                        

z Rozporządzenia. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

VII. Obowiązek podania danych osobowych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem 

Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji. 


