Staż w Funduszu Pożyczkowym ECDF
w Dziale Doradców ds. finansowania inwestycji
miejsce pracy: Poznań
O nas
Fundusz Pożyczkowy ECDF wspiera przedsiębiorców w ich drodze do rozwoju i sukcesu
poprzez oferowanie finansowania pochodzącego ze środków krajowych, unijnych oraz
komercyjnych. W ofercie Funduszu dostępne są preferencyjne pożyczki na zakładanie oraz
rozwój działalności gospodarczej oraz leasingi. Dzięki stałemu rozszerzaniu działalności
możemy dziś zaproponować każdemu klientowi pełną gamę usług i pomóc mu rozwijać
biznes.

Opis stanowiska
Poszukujemy aktywnej i samodzielnej osoby do pracy w zespole Doradców ds.
finansowania inwestycji, przy realizacji projektów obejmujących zarządzanie
zwrotnymi środkami finansowania – w ramach których niezbędna jest sprzedaż oraz
zarządzanie procesem uzyskania finansowania przez Klienta, w tym:
 aktywne pozyskiwanie nowych klientów
 przyjmowanie zainteresowanych Wnioskodawców
 informowanie o zasadach ubiegania się o wsparcie
 przedstawianie wzorów dokumentów oraz pomoc w ich wypełnieniu
 weryfikacja przyniesionych wniosków o wsparcie w zakresie kompletności aplikacji
 współpraca z terenowymi punktami kontaktowymi oraz Instytucjami Partnerskimi
 prowadzenie doradztwa oraz szkoleń w ramach realizowanego projektu
 opcjonalnie koordynowanie realizacji sprzedaży w ramach projektu
 kształtowanie pozytywnego wizerunku Funduszu Pożyczkowego
 współpraca z pracownikami w ramach Grupy ECDF

Wymagania
 Doświadczenie w sprzedaży i obsłudze klienta
 Ukierunkowanie na realizację zadań i osiąganie założonych celów

 Zdolność analitycznego myślenia
 Komunikatywność
 Bardzo dobra organizacja czasu pracy
 Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
 Znajomość pakietu MS Office
 Prawo jazdy kat. B

Czas trwania stażu
 Termin rozpoczęcia – do ustalenia
 Min. 3 miesiące
 Dostępność w tygodniu – do ustalenia

Oferujemy
 Możliwość ugruntowania wiedzy i zdobycia doświadczenia przy realizacji ciekawych
projektów
 Uczestnictwo w ambitnych projektach, rozwijanie swoich umiejętności zarządzania
projektem
 Pracę w młodym i dynamicznym zespole
 Program szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych oraz mentoring prowadzony przez
doświadczonych doradców
 Możliwość podjęcia dalszej współpracy i zaplanowania ścieżki kariery w ramach
Programu Staż-Praca.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: fundusz.praca@ecdf.pl wraz z
klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o
Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z poźn. zm.).”
W tytule maila prosimy umieścić: Staż w Dziale Doradców ds. finansowania inwestycji w Funduszu
Pożyczkowym ECDF.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty. Rozmowy odbędą się na bieżąco po
otrzymaniu aplikacji. Skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

