SME Credit Analyst – SME Business Center - Bucuresti

Responsabilitati:














Urmareste incadrarea solicitarilor de credit in prevederile legale, precum si in procedurile si normele interne
de creditare ale bancii;
Insoteste Managerul de relatii cu clientii bancii IMM la intalnirile cu potentialii clienti, pentru a strange
informatii si a oferi suport;
Administreaza activ procesul de analiza astfel incat aprobarea sa survina intr-un timp cat mai scurt;
Administreaza si intocmeste documentatia de credit pe parcursul derularii creditului;
Analizeaza piata pentru a identifica segmentele profitabile in care activitatea bancii ar trebui sa se extinda si
propune dezvoltarea de produse noi, contribuind la finalizarea / modificarea strategiei Bancii privind
persoanele juridice;
Ofera suport clientilor in toate tranzactiile importante;
Mentine contact permanent cu clientul prin vizite, telefoane, emailuri care vor fi prezentate in detaliu si
agreate de catre superiorii acestuia;
Pregateste dosarul de credite pentru clientii IMM (referatul si propunerea de credit);
Administreaza activ procesul de analiza astfel incat aprobarea sa survina intr-un timp cat mai scurt ;
Monitorizeaza evolutia financiara si comerciala a clientului pe perioada creditarii;
Este responsabil de indeplinirea standardelor de calitate pentru serviciile oferite;
Este responsabil de efectuarea controlului intern in aria sa de activitate.

Cerinte:













Studii superioare in domeniul Economiei.
Experienta similara in analiza de credite IMM de preferat intr-o institutie bancara.
Cunostinte solide de analiza financiara;
Cunostinte legate de tehnici de vanzare si de relationare cu clientii (evaluarea necesitatilor clientilor,
indeplinirea standardelor de calitate pentru serviciile oferite, abordarea personalizata etc.);
Cunoasterea sectorului de business IMM;
Capacitate de analiza si sinteza;
Capacitate de comunicare si negociere;
Cunoasterea legislatiei, produselor si serviciilor bancare;
Competente in analiza riscului in activitatea de creditare;
Cunoasterea fluxurilor si proceselor din banca (documente, activitati).
Foarte bune abilitati de relationare si comunicare (verbala si scrisa),
Capacitate de analiza, atentie la detalii, initiativa, perseverenta, orientare spre rezultate, abilitati de organizare
si gestiune a timpului, respectarea termenelor limita, capacitate de lucru in echipa.

Aplicatiile pot fi trimise catre adresa: recrutare@credit-agricole.ro pana la data de 20.01.2016 – mentionand in
subiectul mail-ului pozitia pentru care aplicati.

