
 

 
 
 
 
 

 

Ο όμιλος Eurobank 
είναι ένας δυναμικός 
χρηματοοικονομικός 
οργανισμός με παρουσία 
σε οκτώ χώρες και 
συνολικό δίκτυο άνω των 
960 σημείων  
εξυπηρέτησης στην 
Ελλάδα και στο 
εξωτερικό που παρέχει 
ολοκληρωμένο φάσμα 
χρηματοοικονομικών 
προϊόντων και 
υπηρεσιών σε ιδιώτες και 
επιχειρήσεις. 
 
Στην Ελλάδα, η Eurobank 
είναι ένας από τους 
τέσσερεις πυλώνες του 
τραπεζικού  συστήματος. 
Διαθέτει δύο διακριτά 
δίκτυα λιανικής, το 
Δίκτυο Eurobank και το 
Δίκτυο Νέο Ταχυδρομικό 
Ταμιευτήριο καθώς και 
κέντρα εξυπηρέτησης 
επιχειρήσεων, 
εξειδικευμένο δίκτυο 
private banking και 
βραβευμένα  ηλεκτρονικά 
δίκτυα. Η  φιλοσοφία της 
Eurobank εστιάζει στην 
υψηλή εξυπηρέτηση, την 
αξιοπιστία και την 
ασφάλεια. 
 
 
 
 
Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους 
σημείωμα στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση 
career@eurobank.gr, 
αναφέροντας τον 
αντίστοιχο κωδικό θέσης. 
 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας 
210-3357172. 
 
 
Λήξη Υποβολής 
Ενδιαφέροντος: 
07/02/2016 
 

 

Εξυπηρέτηση Πελατών / Ταμίας 
Πάρος 

Κωδικός Θέσης: 5934 
 
 

 
 
Η Eurobank, έχοντας πάντα στο επίκεντρο τις ανάγκες των πελατών της και 
με στόχο τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και αμοιβαίου οφέλους, 
αναζητά νέα και δυναμικά στελέχη για το Δίκτυο Καταστημάτων της στην 
περιοχή της Πάρου με βασικές αρμοδιότητες: 
 
 Εξυπηρέτηση πελατείας με έμφαση στην προβολή / προώθηση των 

προϊόντων και της εικόνας της Τράπεζας προς το ευρύ κοινό 
 Ανάπτυξη και διατήρηση υπάρχοντος πελατολογίου μέσω προώθησης 

των χρηματοοικονομικών προϊόντων της Τράπεζας 
 Διαχείριση των καθημερινών τραπεζικών εργασιών / συναλλαγών 
 Παρακολούθηση των εξελίξεων της τοπικής αγοράς και του ανταγωνισμού 
 
 

 
 
 Πτυχίο ανώτατου ή ανώτερου εκπαιδευτικού ιδρύματος, θετικής ή 

οικονομικής κατεύθυνσης 
 Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία μέχρι 2 έτη στην εξυπηρέτηση 

πελατείας θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν 
 Ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας και έντονος προσανατολισμός στην 

εξυπηρέτηση πελατών και στην επίτευξη αποτελεσμάτων 
 Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office) και της αγγλικής γλώσσας 
 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες 

συμμετέχοντες) 
 Η εντοπιότητα και/ή γνώση της τοπικής αγοράς αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση 
 
 

 
 
Η Τράπεζα προσφέρει ένα ελκυστικό πακέτο αποδοχών και προοπτικές 
επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. 

 


