
 

 

Стажантска програма 

„Аз съм твоят дигитален посланик“ 

Ние сме, Пощенска банка, в която ценим високо и споделяме: 

Вдъхновяващо ЛИДЕРСТВО с непрекъснат стремеж към иновации. 

Доказана СТАБИЛНОСТ, съчетана с ефективност, традиция и модерност. 

Динамично РАЗВИТИЕ, свързано с нови предизвикателства и перспективи. 

Изключителна ЕКИПНОСТ, изградена на взаимно доверие и подкрепа. 

Имаме 30-годишно успешно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България и е четвърта 

по активи, модерна универсална банка, която предлага иновативни продукти и финансови решения 

на своите клиенти. 

За нас най-важни са хората! Отваряме вратите си за кариерен старт на младите и талантливите, 

които имат шанс да израстват в компанията и да станат утрешните успешни лидери. 

Присъедини се към екипа ни и бъди част от Дигиталните посланици на Пощенска банка! 

Пощенска банка е точното място за ТЕБ! 

За своите уникални и стратегически финансови центрове с дигитални зони самообслужване в 

София и страната, търсим да назначим мотивиран, отговорен и амбициозен колега за ролята на: 

 Дигитален посланик   

Отговорности: 

 

- Участваш активно в процесите по информиране и представяне на различни дигитални 
бизнес възможности на клиентите на банката; 

- Популяризираш проактивно дигиталните канали, продукти и услуги на банката сред 
клиентите на финансовия център; 

- Насърчаваш използването на Дигиталните зони за самообслужване и Портфейл 
- Работиш в сътрудничество с колега от финансовия център при изпълнение на 

ежедневните работни задължения; 
- Оказваш техническо съдействие на колегите по отношение на документооборота и 

комуникация между клиенти, клон и Централно Управление; 



 

 

- Запознаваш се и научаваш повече  за продуктите и услугите предлагани, чрез 
разнообразни дигитални канали за взаимодействие с клиентите ни;  

- Спазваш вътрешните правила, процедури и нормативни изисквания във вида, 
предоставени му от управител на клона. 

 

Изисквания: 

 Да си амбициозен и динамичен човек 

 Да обичаш да работиш в екип  

 Да искаш да работиш в динамична среда на водеща банкова институция 

 Да си комуникативен и търсещ нови предизвикателства 

 Да цениш професионализма и колегиалната подкрепа  
 

Предимствата на нашата стажантска програма: 

 Активна е през цялата година; 
 Продължителността и е от 1 до 3 месеца; 
 Провежда се във финансовите центрове на Пощенска банка в София и цялата страна 

 

Предлагаме ти: 

o Разширено обучение за придобиване на практически умения в банковата сфера с акцент 
върху дигиталните технологии 

o Актуален поглед върху модерното и иновативно банкиране в сектора 
o Да получаваш заплащане, дори докато се обучаваш три месеца 
o Опция за старт на кариера и развитие в банката, след успешното приключване на 

обучението, при атрактивни финансови условия 
 

Ако желаеш да бъдеш част от бизнес трансформация на Пощенска банка и да участваш в 

създаването на по - добро дигитално бъдеще, изпрати автобиография и актуална снимка на: 

jobs@postbank.bg 
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