
UniCredit Services, to globalna spółka usługowa grupy UniCredit, świadcząca usługi w obszarze
teleinformatyki (ICT), Back Office i Middle Office, obsługi nieruchomości, bezpieczeństwa oraz zakupów.
UniCredit zatrudnia ponad 10 600 pracowników i koordynuje działania
w 11 krajach: w Austrii, Niemczech, we Włoszech, Polsce, Wielkiej Brytanii, Czechach, Rumunii, Słowacji,
na Węgrzech, a także w USA (Nowy Jork) i Singapurze. W Polsce jesteśmy obecni w Szczecinie, Łodzi
i Warszawie, zatrudniając ponad 700 osób.

Komm und sprich mit uns über eine großartige Karriere. 

Specjalista ds. administracyjnych z jęz. Niemieckim lub Włoskim

UniCredit Business Integrated Solutions Societa Consortile per Azioni Spółka Akcyjna o charakterze Konsorcjum Oddział w Polsce – Sąd Rejonowy Szczecin Centrum 
w Szczecinie – XIII Wydział Gospodarczy – KRS: 0000318071 – NIP: 302 00 00 542, ul. 1 Maja 38/39, 71-627 Szczecin

Spaß ist, 
zu entdecken, wohin
ich gehen kann! 

Czego możesz oczekiwać od nas?

Nasz oddział w Szczecinie wciąż się rozwija: tworzymy nowe struktury i poszukujemy nowych pracowników.
Jeśli dołączysz do nas, zostaniesz częścią fantastycznego zespołu, odpowiedzialnego za:
• Administrację dokumentów związanych z operacjami finansowymi
• Sprawdzanie kompletności oraz poprawności dokumentów
• Wprowadzanie danych do systemów informatycznych
Nasze zespoły pracują głównie przed komputerem, z dokumentami bankowymi – NIE oferujemy pracy typu
call-center.

Oferujemy Ci:
• Stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie o uznanej pozycji na rynku
• Bogaty pakiet benefitów finansowanych przez nas i na preferencyjnych warunkach, m.in. szeroki pakiet

prywatnej opieki medycznej dla Ciebie i członków rodziny (finansowany w pełni przez nas), ubezpieczenie
NNW, kartę na wydatki żywieniowe, kartę sportową, dodatkowe dni opieki na dziecko, dofinansowanie do
kosztów żłobka i przedszkola, urlopy stażowe, interesujące szkolenia, kursy językowe (finansowane przez
nas).

• Wygodę i elastyczność: pracujemy w dni robocze, w godzinach biurowych, oferując przy tym
elastyczny czas pracy.

Czego oczekujemy od Ciebie?

• Komunikatywnej / średniej znajomości języka niemieckiego lub języka włoskiego
• Zaangażowania i umiejętności pracy w grupie
• Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem

Aplikuj!
• Data rozpoczęcia pracy: kwiecień 2021
• Kontakt: Dział Personalny, tel. 722 031 155

Prześlij do nas swoje CV na adres: rekrutacja.unicreditservices@unicredit.eu

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 


