
 

 
 

Specjalista ds. pożyczek w Funduszu Pożyczkowym KARR S.A. 

 

I. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 

1. Miejsce wykonywania pracy: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,  

ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. 

 

II. Od kandydatów oczekujemy: 

1. Wykształcenia wyższego (ekonomia, bankowość i finanse, rachunkowość). 

2. Wiedzy z zakresu oceny ryzyka pożyczkowego. 

3. Minimum rocznego doświadczenia zawodowego( w dziale finansowym, bankowości)  

4. Samodzielności i dobrej organizacji pracy. 

5. Dokładności i skrupulatności. 

6. Szybkiego przyswajania wiedzy. 

7. Umiejętności pracy w zespole i pod presją czasu. 

8. Biegłej obsługi komputera 

9. Praktycznej znajomości pakietu MS Office. 

 

III. Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje m.in.: 

1. Weryfikowanie kompletności dokumentacji pożyczkowej złożonej przez 

Pożyczkobiorcę oraz kontrola prawidłowości jej wypełnienia. 

2. Pozyskiwanie informacji do przygotowania dokumentacji pożyczkowej. 

3. Przygotowanie umów pożyczek oraz umów zabezpieczeń. 

4. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej przy aneksowaniu umów pożyczkowych i   

sporządzanie aneksów. 

5. Rozliczanie wydatkowania środków z pożyczki. 

6. Przeprowadzenie kontroli u Pożyczkobiorców w zakresie celowości wydatkowania 

środków.  

7. Monitoring terminowości spłat należności. 

8. Windykacja wewnętrzna (procedura monitowania klientów) – komunikacja z klientami. 

9. Raportowanie poziomów należności oraz analiza wskaźników spływu należności.  

IV. Wymagania dodatkowe: 

1. Doświadczenie w aktywnym pozyskiwaniu i obsłudze klienta z segmentu 

mikroprzedsiębiorstw.  



 

 
 

2. Doświadczenie zawodowe w obszarze windykacji należności.  

3. Prawo jazdy kat. B 

4. znajomość przepisów prawa w zakresie ustaw: o rachunkowości, kodeks cywilny, 

kodeks spółek handlowych, księgach wieczystych i hipotece, o zastawie rejestrowym 

i rejestrze zastawów, o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 

 

V. Wymagane dokumenty: 

1. życiorys (CV), 

2. list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem, zawierający aktualny 

numer telefonu kandydata, 

3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

procesu rekrutacji w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 922) poświadczone własnoręcznym podpisem. 

4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 

 

Dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KARR S.A. moich danych osobowych w celu 

przeprowadzenia rekrutacji” oraz opatrzone własnoręcznym podpisem. 

 

Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki, ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra w 

zamkniętej kopercie z napisem: Nabór na stanowisko: „Specjalista ds. pożyczek w 

Funduszu Pożyczkowym KARR S.A.” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 

2018 r. do godz. 14.30. 

 

Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.karr.pl w 

zakładce aktualności. 

Wybrani kandydaci spełniający warunki formalne zostaną zaproszeni na rozmowę 

kwalifikacyjną, w oparciu o którą podjęta zostanie decyzja dotycząca naboru. 

 

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w KARR S.A. zostaną 

dołączone do jego akt osobowych. Pozostali kandydaci będą mogli odebrać swoje 

dokumenty w ciągu 14 dni, począwszy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. 

Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone. 

http://www.karr.pl/


 

 
 

 

KARR S.A. zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego kandydata bez podania 

uzasadnienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


