
PHINANCE S.A. 
 

Przekonaj się z własnego doświadczenia, dlaczego jesteśmy jedną z największych i 
najskuteczniejszych kancelarii doradztwa finansowego w Polsce! Od lat budujemy markę 

Phinance S.A. dostarczając naszym Klientom najkorzystniejsze instrumenty finansowe na rynku. 
 
 

Dołącz do naszego zespołu jako Doradca Klienta 
Miejsce pracy - Warszawa 

Ul. Jagiellońska  
 
 
 
 

Nasze oczekiwania:         

 Wykształcenie minimum średnie 

 Zaświadczenie o niekaralności 

 Zaangażowanie i chęć rozwoju 

 Wysoka kultura osobista 

 Prawo jazdy kat. B mile widziane 

 Doświadczenie w pracy z klientem 
 
Jeśli: 

 Lubisz wyzwania i jesteś nastawiony na realizacje wyznaczonych celów. 

 Jesteś komunikatywny  

 Chcesz zdobywać doświadczenie w branży finansowej i sprzedażowej. 

 Marzysz o rozwoju i awansach w jednej z najbardziej prężnie działających firmy Doradztwa 
Finansowego. 

 Jesteś pozytywnie nastawiony na pracę i sukces. 
 
... To ta praca jest właśnie dla Ciebie!!! 
 
 
 
Opis stanowiska: 

 Kompleksowa obsługa Klientów w zakresie optymalizacji umów finansowych oraz planowania 
finansowego 

 Doradztwo w zakresie produktów finansowych 

 Pozyskiwanie i utrzymywanie długotrwałych relacji z Klientem 

 Dbałość o standardy obsługi Klienta oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy Phinance 

 Udział w szkoleniach organizowanych wewnątrz firmy 

 Stały rozwój kwalifikacji i uzupełnianie wiedzy w celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi 
 
 
 
 
W zamian oferujemy: 

 To co dla Ciebie najważniejsze: atrakcyjny i przejrzysty system wynagrodzenia z podstawą na początek 
i zawsze terminową wypłatą 

 bogaty system szkoleń, podczas którego nauczysz się jak budować zaufanie i relację z klientem oraz jak 
działać skutecznie i realizować projekty. W krótkim czasie opanujesz więc najbardziej pożądane 
umiejętności na rynku pracy! Online 

 w myśl hasła naszej firmy: „You Are The Boss” – w prawdziwym tego słowa znaczeniu – sam 
organizujesz swój czas pracy i wyznaczasz sobie cele; to u nas pogodzisz swoje inne obowiązki i pasje z 
godzinami pracy; 



 najbardziej profesjonalny system szkoleń finansowych na rynku jakiego nie znajdziesz w żadnej innej 
firmie - od podstaw wyszkolą Ciebie najlepsi ludzie z branży, o których bije się rynek finansowy! Online 

 nieograniczone możliwości i ciągły rozwój zawodowy - u nas będziesz awansował na wybranej przez 
siebie ścieżce kariery: specjalistycznej lub menadżerskiej 

 różnorodność stanowisk - chcemy dostosowywać zakres obowiązków do Twoich umiejętności i tego w 
czym czujesz się najlepiej 

 liczne konkursy motywacyjne organizowane przez naszych partnerów. Bądź najlepszy w tym co robisz i 
zwiedzaj z nami kawał świata!  

 pracę wśród młodych ludzi, którzy tworzą fantastyczny zespół nie tylko w murach biura – wiemy, że 
wspierający się team to podstawa! 

 karta Multisport 
  
Nie czekaj, aż zgarną Tobie sprzed nosa najlepszą fuchę w mieście i aplikuj! 
 
 
Wyślij CV ze zdjęciem na mail: rekrutacja.bialik@phinance.pl  i dopisz koniecznie klauzulę: Wyrażam 
niniejszym dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Phinance S.A. z siedzibą i adresem w Poznaniu (61-814), 
przy ul Ratajczaka 19, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu przeprowadzenia 
rekrutacji przez Phinance S.A. Zostałem/am poinformowany/na o możliwości wycofania zgody w każdym czasie 
oraz, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem, a także o tym, że podanie przeze mnie ww. danych nie jest wymogiem 
ustawowym ani umownym i nie jestem zobowiązany/na do ich podania. 
 
Szczegółowe dane o przetwarzaniu danych osobowych osób rekrutowanych znajdują się w Polityce prywatności 

zamieszczonej na stronie:https://www.phinance.pl/dane_osobowe 
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