
Privátny bankár - junior, Bratislava 

Miesto výkonu práce: Digital Park - Einsteinova 25, Bratislava 

Druh pracovného pomeru: plný úväzok  

Termín nástupu: dohodou  

Mzdové podmienky (brutto): 
Základná mesačná zložka mzdy od 1.300 EUR, konečná výška mzdy je závislá od obchodnej 

aktivity a obchodných výsledkov bankára + k základnej mzde tiež prináleží z hora neobmedzená 

provízna zložka mzdy. 

Informácie o pracovnom mieste 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

Do nášho obchodného tímu privátnych bankárov hľadáme mladých ľudí s nadšením pre prácu 

s financiami, obchodným duchom a ambíciou odborne rásť a pracovať pre lídra v oblasti 

privátneho bankovníctva a emisií korporátnych dlhopisov na Slovensku.  

Ponúkame ti možnosť stať sa súčasťou nášho privátneho bankovníctva a ďalej rozvíjať svoje 

doterajšie skúsenosti s predajom bankových alebo investičných produktov. Ak máš navyše 

skúsenosti aj so starostlivosťou o klientov, ponúkame ti možnosť poskytovať služby a produkty 

klientom z najbonitnejšieho segmentu, segmentu privátneho bankovníctva.  

Ak nie si expertom vo svete financií, pripravíme pre teba dlhodobý adaptačný proces a zveríme ťa 

do rúk našich najskúsenejších privátnych bankárov, ktorí ti pomôžu osvojiť si naše produktové 

portfólio a zároveň Ťa naučia zvládať náročné situácie pri komunikácii s klientmi privátneho 

bankovníctva. Systém interného vzdelávania a odbornej prípravy ťa argumentačne a odborne 

pripraví pre zvládnutie predaja nie len jednoduchých finančných nástrojov, ale aj komplexných  

produktov z portfólia nášho Asset manažmentu.   

Tvojou náplňou práce bude starostlivosť o klientov, ktorých ti po získaní potrebných vedomostí 

a zručností zveríme do starostlivosti, avšak tak ako každý člen nášho tímu, aj Ty čoskoro objavíš 

čaro, budovania a rozvíjania Tvojho vlastného portfólia klientov privátneho bankovníctva.  

Privátne bankovníctvo je naša vášeň a naše poslanie. Tento inzerát je tvoja šanca, stať sa jeho 

súčasťou.  

Čo od Teba očakávame: 

 

 starostlivosť o pridelené portfólio existujúcich klientov, 

 aktívne vyhľadávanie a oslovovanie nových potenciálnych klientov s ponukou našich 

produktov a služieb, 

 budovanie vlastného portfólia klientov a následnú starostlivosť o nich,  

 reprezentatívne vystupovanie a komunikačné schopnosti, samostatnosť, 



 ochota neustáleho vzdelávania sa vo finančných produktoch a sledovanie diania na 

svetových finančných trhoch, 

 orientácia na dosahovanie cieľov, 

 prax pri predaji bankových alebo investičných produktov je výhodou, nie však 

podmienkou. 

 

Zamestnanecké výhody, benefity 

Ako úspešný kandidát získaš nasledovné zamestnanecké výhody a benefity: 

 možnosť pracovať pre lídra na trhu privátneho bankovníctva a trhu emisií korporátnych 

dlhopisov na Slovensku, 

 prístup k širokej ponuke atraktívnych finančných nástrojov 

 možnosť odborného a kariérneho rastu v segmente privátneho bankovníctva, 

 možnosť sebarealizácie pri tvorbe vlastného portfólia klientov,  

 neobmedzené možnosti príjmu vďaka zhora neohraničenej províznej zložke mzdy, 

 flexibilnú pracovnú dobu, 

 príspevok do III. dôchodkového piliera (DDS), 

 odborné vzdelávanie, 

 príspevok na stravovanie zamestnancov poskytovaný nad rámec zákona, 

 13. plat,  

 zľavu 30% na na programy osobnej starostlivosti ProCare, 

 možnosť zapojiť sa do systému Multisport, 

 firemné akcie (športový deň, dni zdravia, vianočný večierok, teambuilding) 

 zvýhodnené bankové produkty, bežný účet zdarma, 

 zľavy u partnerov Exkluzív zóny Privatbanky. 

 

Požiadavky na zamestnanca 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 

stredoškolské s maturitou 

vysokoškolské I. stupňa 

vysokoškolské II. stupňa 

vysokoškolské III. stupňa 

Vzdelanie v odbore 

ekonómia, financie, obchod 

Jazykové znalosti 

Anglický jazyk - výhodou 

Ostatné znalosti 



Microsoft Excel  

Microsoft Word  

Microsoft PowerPoint  

Vodičský preukaz 

B 

Počet rokov praxe 

0 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 

- komunikačné a predajné zručnosti,  

- základné vedomosti a skúsenosti z oblasti bankovníctva, finančných trhov a finančných 

nástrojov, 

- obchodná prax v bankovníctve alebo finančnom sektore - VÝHODOU 

- skúsenosti s vyhľadávaním a získavaním nových klientov, 

- profesionálne vystupovanie, orientáciu na klienta. 

Informácie o výberovom konaní 

Ak sme Vás našou ponukou zaujali a disponujete vyššie uvedenými osobnostnými predpokladmi 

a odbornými zručnosťami, dajte nám o sebe vedieť zaslaním Vášho aktuálneho profesného 

životopisu na e-mailovú adresu zmekova@privatbanka.sk.  

Do PREDMETU e-mailu nezabudnite uviesť NÁZOV PRACOVNEJ POZÍCIE. 

Za prejavený záujem pracovať v našej spoločnosti ďakujeme. Po starostlivom posúdení 

životopisov budeme kontaktovať uchádzačov, s ktorými sa radi stretneme na osobnom stretnutí.  

Všetky informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na www.privatbanka.sk. 

Mgr. Dagmar Zmeková 

personálny manažér 

E-mail:  zmekova@privatbanka.sk 
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