
Egy dübörgő piacon dolgoznál, hideghívás nélkül, a cég által adott ügyfelekkel is? 

 

Nehéz megtölteni a naptárad új ügyfelekkel? Utálod a hideghívást, de egyszerűen nincs más eszközöd 

időpontegyeztetésre? A cégedtől az ezen a téren nem kapsz semmilyen támogatást, hiszen arra 

vettek fel, hogy te hajtsd fel az ügyfeleket? Így akármilyen jól is tudsz értékesíteni és tárgyalni, mindig 

ott van az esetlegesség abban, hogy a héten hány tárgyalásod lesz? S amikor végre eljutsz az 

ügyfelekhez, akkor még mindig kicsi az esélye, hogy szerződést kötnek a végén? 

Nálunk nem így működik az értékesítés.  

Tapasztaltad-e már, hogy amikor ügyfelekhez mész tárgyalni, ők várnak és azon vannak, hogy minél 

hamarabb és minél gördülékenyebben menjen a szerződéskötés? Általában nem kell az ügyfél 

igényét felkelteni és rádöbbenteni arra, hogy mire van szüksége, hanem ő akarja és keresi a 

megoldást a problémájára. Ezért alig van kifogása, együttműködő és mindent megtesz ő is, hogy 

sikerüljön. 

Ilyen ügyfeleknek fogsz lakossági hiteleket és számlákat értékesíteni. A potenciális ügyfélkör egy 

részét megkapod, de lehetőséged van saját ügyfelek kiszolgálására is. Szoros együttműködésben 

fogsz dolgozni a területileg illetékes bankfiók munkatársaival is és az értékesítési vezetőddel is. 

Kötetlen munkaidőben, de rendszeresen dolgozol. Az ügyfelekkel egyeztetett időpontban és 

helyszínen találkozol, ami lehet a bankfiók, de lehet a lakásuk vagy munkahelyük is. Segítesz nekik 

kitölteni a hiteligényléshez szükséges dokumentumokat, kíséred őket a folyamatban a 

szerződéskötésig vagy a hitel folyósításáig. 

Előre egyeztetett időpontban fogadóórákat tartasz és az ott megjelenő ügyfeleknek értékesítesz, 

esetenként segítesz nekik banki ügyeik intézésében. Mindig tudod, hová, kihez kell menned. 

Így magabiztosan, nyugodtan és anyagi biztonságban dolgozhatsz, miközben az ügyfelek pozitív 

visszajelzéseket adnak és végre büszke lehetsz arra, hogy értékesítő vagy! (Kollégáim elmondása 

szerint egy ügyfél kettőt ajánl magától.) 

Kivel fogsz közvetlenül együtt dolgozni:  

Tulok Imre vagyok. 2003 – 2009 között több hazai kereskedelmi bankban is dolgoztam. Mobil 

hiteltanácsadóként én is így értékesítettem, később értékesítési csoportvezető is voltam. 

Életbiztosításokat is kötöttem, így a pénzügyi értékesítés legtöbb területén van tapasztalatom. 2010 

óta pedig a függő- és  független Biztosításközvetítői és a Pénzügyi Szolgáltatásközvetítői hatósági 

képzésen oktatok. 

Én vagyok az, aki felelős a területen az értékesítési hálózat felépítéséért. Ismerhetsz szakmai 

blogomból, amely a www.ertekesitestamogatas.hu címen érhető el. Itt bővebb információt is találsz 

rólam. 

Mit ajánlunk? 

A megbízó Magyarország egyik nagy kereskedelmi bankja.  



 dinamikusan fejlődő piaci környezetet, ahol nagy igény mutatkozik a termékeinkre (és ezt 

erősíteni fogja az új CSOK, amely decembertől elérhető már a kétgyermekes családoknak is) 

 egy nagy bank nyújtotta biztonságot és presztízst 

 igényes, belvárosi irodák (bankfiókok) tárgyalói használatának lehetőségét – jelképes 

irodabérleti díjért 

 lead-eket, tehát olyan ügyfélkapcsolatokat, akiket a bank ad és akikkel tárgyalhatsz 

 teljesítményhez kötött kezdő támogatást, magas szerzési és fenntartási jutalékokat – 

gyakorlatilag budapesti színvonalú jövedelmet vidéken is! 

 díjmentes képzéseket 

 a betanulási folyamat során személyes mentorálást a vezetőd részéről és utána is folyamatos 

támogatást 

 biztosítósként bővítheted a termék- és szolgáltatáspalettád, így jobban ki tudod szolgálni a 

meglévő és az új ügyfeleidet is. Ehhez nem kell otthagynod az állományod és maradhatsz a 

biztosítónál is. 

 

Akkor vagy a megfelelő jelölt, ha: 

 legalább egy év, sikeres értékesítői gyakorlatod van - mert profikra akarjuk bízni az 

ügyfeleinket 

 jó kommunikációs, tárgyalási és konfliktuskezelő képességeid és készségeid vannak 

 ügyfélközpontúan gondolkozol 

 képes vagy önállóan végezni a munkád és beosztani az időd 

 van igényed az önfejlesztésre, ami megmutatkozik a folyamatos tanulásban is 

 mobilis vagy és rugalmas 

 bankszerű, igényes a megjelenésed 

 képes vagy követni a szabályokat és precízen kezelni a hiteligényléshez szükséges 

dokumentumokat és 

 magabiztosan kezeled a számítógépet és az elterjedt programokat felhasználói szinten 

A következő feltételeknek kell megfelelned: 

 érettségi bizonyítvánnyal rendelkezel 

 tiszta, bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítványod van 

 számlaképes vagy (egyéni vállalkozás vagy cég) 

 rendelkezel Pénzügyi Szolgáltatásközvetítői hatósági vizsgával (ha csak ez hiányzik, a 

megszerzésében tudunk segíteni) 

 vállalod, hogy részt veszel a bp-i bevezető képzéseken 

 tudsz autót használni (a vidéki ügyfelek miatt) 

Előny, de nem feltétel: 

 diploma 

 legalább 3 év, igazolható korábbi jelzáloghitelezési gyakorlat 

Elsődlegesen innen keresünk új munkatársakat: 

 Szekszárd, Pécs, Kaposvár és vonzáskörzete 

 Ha az ország más részéről jelentkeznél, nem kizárt, de nem biztos, hogy azon a földrajzi 

területen is van felvétel. (De minden pályázatra visszajelzünk). 



Nem veszünk fel mindenkit: 

Hálózatunk egy családias, limitált létszámú  és magas szakmai színvonalú értékesítési hálózat. Nem 

akarunk túl sokan lenni, nem cél az, hogy egyre nagyobb legyen a létszám. A legtöbb kollégának 

hosszú évek óta dolgozik nálunk, a fluktuáció minimális. 

Ez azt is jelenti, hogy a területeden nem kell harcolnod a kollégáiddal az ügyfelekért, mert nem 

veszünk fel olyan sokat. Ez tényszerűen nem területi kizárólagosságot jelent (bárhonnan lehet 

ügyfeled az országból), de közel áll hozzá. 

Most 3 új munkatársat keresünk, akik a fenti területen élnek és dolgoznak. 

Hogyan jelentkezhetsz? 

Ha csatlakoznál hozzánk, küldd el szakmai önéletrajzodat és motivációs leveled az 

imre@ertekesitestamogatas.hu címre, pdf formátumú csatolmányként! A levél tárgya legyen: 

mobilbankári jelentkezés.  

Az önéletrajzodat bizalmasan kezelem, senkinek sem adom ki. Mindenképpen legyen benne 

telefonszám, amin elérhetlek.  

Adatvédelem: az önéletrajzot és minden adatodat a beérkezéstől számított két héten belül törlöm. A 

telefonszámodat csak arra használom, hogy felhívjalak rajta, a jelentkezéseddel kapcsolatban.  

Ha további kérdésed van, akkor írj emailt a fenti címre! 
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