
 
 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ 
в отдел „Корпоративни клиенти“ към дирекция „КОРПОРАТИВНО БАНКИРАНЕ“ 

 

Изисквания към кандидатите: 

---------------------------------------------------------------- 

• Университетска степен по финанси, счетоводство, икономика или бизнес администрация; 
• Професионален опит: минимум 3 (три) години в работа с институционални клиенти за 
предпочитане в среда на финансови институции; 
• Владеене на английски език – минимум Ниво В2 съгласно Европейска езикова рамка; 
• Отлична компютърна грамотност – MS Office, умения за кредитен анализ/финансово 
моделиране и обработване на база данни; 
• Аналитични способности, поемане на инициатива при решаване на проблеми, умения за работа 
в екип и под напрежение и при спазване на срокове, комуникативност, отговорност и лоялност; 
• Организираност, конфиденциалност и висока култура на поведение. 
 
Основни отговорности: 
-------------------------------------------------------------- 
• Консултира и договаря специфични условия по сделки с институционални клиенти - държавни 
предприятия, общински предприятия, общини и други бюджетни разпоредители,  
неправителствени организации; 
• Подготвя необходимата документация за участие в конкурсни процедури, в т.ч. за банково 
обслужване, финансиране и др., за продажби на продукти, свързани с платежни сметки и 
ползваните чрез тях услуги  за разпоредители с бюджетни средства - общини и държавни 
институции, техни подведомствени разпоредители; 
• Изготвя кредитни предложения в съответствие с утвърдените правила и процедури; 
• Поддържа актуални кредитни досиета и подготвя документация, поддържаща работния процес 
на екипа; 
• Управлява и развива портфейл от институционални клиенти. 
 
Банката предлага: 
-------------------------------------------------- 
• Възможност за развитие в авторитетна и стабилна кредитна институция; 
• Стимулиращо възнаграждение и социални придобивки;  
• Разнообразни възможности за усъвършенстване на знанията и уменията; 
• Динамична и интересна работа в екип от професионалисти. 
 
Необходими документи за кандидатстване: 
--------------------------------------------------------- 
• Актуална автобиография и 
• Мотивационно писмо 
 
 Ако тази позиция представлява интерес за Вас, моля, изпратете документите си в срок до 
19.05.2023 г. по електронна поща на адрес: jobs@municipalbank.bg или с препоръчано писмо на 
адрес: гр. София 1000, ул. „Врабча“ № 6, до отдел „Човешки ресурси“. 
 
Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю. 
 
С подаване на необходимите документи Вие доброволно се съгласявате данните, които 
предоставяте на Общинска банка АД да бъдат обработвани с цел извършване на подбор и 
евентуалното възникване на трудово правоотношение и сключване на трудов договор. Общинска 
банка АД обработва лични данни на физически лица при спазване на „Политика за 
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поверителност и защита на личните данни“ в Общинска банка АД, достъпна на официалния 
адрес на Банката, както и във финансовите й центрове. 
 

В случай, че желаете Вашите данни да бъдат обработвани не само за конкретна позиция, има 

възможност те да се съхранят за срок до 1 година и да се използват в процедурите за подбор за 

други позиции. В случай, че желаете да се възползвате от предоставената възможност, моля, 

запишете изрично това обстоятелство в придружителното или в мотивационното писмо. 

       


