
Inspektor ds. restrukturyzacji i windykacji  
 

Miejsce pracy:    Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich 

Termin składania ofert:  16-01-2023r.  
Zadania m. in.: 

 prowadzenie rejestru dłużników, 

 monitorowanie terminowości spłat rat kapitału i odsetek, 

 prowadzenie postępowania sądowego samodzielnie lub wspólnie z 

kancelarią prawną obsługującą Bank, 

 prowadzenie postępowań egzekucyjnych, 

 opiniowanie spraw związanych z postępowaniem windykacyjnym, 

 organizowanie i wykonywanie czynności windykacyjnych i 

przedwindykacyjnych, 

 analiza rejestrów, dzienników urzędowych pod kątem upadłości 

konsumenckiej, 

 analizowanie dokumentacji windykacyjnej i realizacja przyjętej strategii 

windykacji, 

 opracowywanie wewnętrznych regulacji bankowych w zakresie 

restrukturyzacji i windykacji, 

 udział w negocjacjach z klientami. 

Wymagania: 
 wykształcenie wyższe (preferowane prawnicze lub ekonomiczne: 

finanse, bankowość) 

 doświadczenie zawodowe w instytucji finansowej związane z 

dochodzeniem roszczeń wobec podmiotów, 

 umiejętność pracy w zespole i zaangażowanie w powierzone obowiązki, 

 zdolność analitycznego myślenia i praktycznego wykorzystania 

zdobytej wiedzy, 

 poczucie odpowiedzialności za jakość i terminowość realizowanych 

zadań, 

 znajomość obsługi komputera, aplikacji biurowych i systemów 

informacji prawnych, 



 nastawienie na rozwiązywanie problemów oraz biznesowego podejścia 

do proponowanych rozwiązańprawnych. 

Oferujemy: 
 stabilne zatrudnienie, umowę o pracę na pełny etat, 

 możliwość rozwoju w nowoczesnym banku z tradycjami, 

 wsparcie doświadczonej kadry, 

 pakiet szkoleń 

 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres email: 

 info@bs-zabkowicesl.pl do dnia 16.01.2023r. 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji 
na stanowisko Inspektor ds. restrukturyzacji i windykacji, ogłoszonej w dniu 03.01.2023r., 
prowadzonej przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich. 

Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em 
poinformowana/yo przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz 
ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” 

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. 

 

 


