
Analityk Kredytowy 
Miejsce pracy: Centrala Banku w Łosicach 

 

 

GŁÓWNE ZADANIA: 

 weryfikacja dokumentacji kredytowej pod kątem kompletności, poprawności  

i wiarygodności niezbędnej do oceny zdolności kredytowej Klientów 

 ocena zdolności kredytowej transakcji obciążonych ryzykiem kredytowym oraz ocena 

adekwatności przyjmowanych przez Bank zabezpieczeń spłaty kredytów 

 przygotowywanie propozycji decyzji kredytowych 

 bieżący monitoring kredytów, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Banku 

 

NASZE OCZEKIWANIA: 

 min. 3- letnie doświadczenie na analogicznym stanowisku 

 wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, finanse, bankowość lub 

pokrewne 

 bardzo dobra znajomość produktów kredytowych oraz procesów kredytowych 

 znajomość zagadnień z zakresu analizy ekonomicznej i finansowej MSP i agrobiznesu 

 bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel) 

 orientacja na cel i wysoka świadomość biznesowa 

 komunikatywność 

 umiejętność analitycznego myślenia 

 kreatywność, inicjatywa oraz zaangażowanie 

 

OFERUJEMY: 

 Atrakcyjne wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę 

 Pracowniczy Program Emerytalny 

 Program Świadczeń Socjalnych 

 możliwości rozwoju zawodowego 

 pracę w Banku z polskim kapitałem 

 

DOKUMENTY APLIKACYJNE:  

1. CV  i  list  motywacyjny  oraz  informacje,  o których mowa w art.  22¹  § 1 ustawy  z 

dnia  26  czerwca 1974  r.  Kodeks  pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko,  datę  urodzenia,  

dane kontaktowe,  wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego 

zatrudnienia.  

2. w  przypadku  chęci  uczestnictwa  w kolejnych naborach prowadzonych przez 

Bank Spółdzielczy w Łosicach proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych  w celu  wykorzystania  ich  w kolejnych  naborach  

prowadzonych  przez   Bank Spółdzielczy w Łosicach przez okres najbliższych 3 

miesięcy. Oświadczenie może być zawarte w liście motywacyjnym w następujący 

sposób: 

  

Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich  

w kolejnych naborach prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Łosicach przez okres 

najbliższych 3 miesięcy.  
*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru  

 

 



DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH:  

Prosimy o wysłanie dokumentów aplikacyjnych na adres:  

Email: sekretariat@bslosice.pl   
  

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOSICACH 

Bank Spółdzielczy w Łosicach informuje o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących 

Pana/Pani własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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, 

zwane dalej „RODO”):  

1. Administrator danych osobowych. 

Bank Spółdzielczy w Łosicach z siedzibą przy ul. Bialskiej 6,08-200 Łosice, jest 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”).  

 

2. Inspektor Ochrony Danych. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail: 

dane.osobowe@bslosice.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1 

powyżej.  

 

3. Cele i podstawy przetwarzania. 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) art.6, ust.1b RODO - Działań zmierzających do zawarcia umowy – dane wskazane  

w art. z art. 22
1
  Kodeksu Pracy; 

b) art.6, ust.1a RODO - Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą 

możesz odwołać w dowolnym czasie – w zakresie dodatkowych danych oraz zgody 

na przyszłe rekrutacje;  

c) art.6, ust.1f RODO - Uzasadnionego Interesu Administratora – w zakresie danych 

zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Administrator posiada uzasadniony 

interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności jest to nam potrzebne 

do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które Administrator 

prowadzi rekrutację.  

 

4. Administrator nie będzie udostępniał Twoich danych osobowych. 

5. Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji lub jeśli 

jest zgoda na przyszłe rekrutacje do 3 miesięcy. 

6. Przysługuje Ci prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, 

wniesienia sprzeciwu. 

7. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych o ile uznasz, że przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem 

przepisów. 

8. Podane przez Ciebie dane osobowe w zakresie wynikającym z art. 22
1
 Kodeksu Pracy są 

niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Ciebie 

innych danych jest dobrowolne.  
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