
 

 

 

 
Карол е водеща българска финансова група, специализирана в търговия с финансови 
инструменти, управление на активи, застраховането и други инвестиционни услуги. Нашата 
мисия е да предлагаме най-ефективните финансови решения според индивидуалните 
потребности на клиента. За да подсилим екипа си от експерти, търсим комуникативна и 
отговорна личност, която да се присъедини към екипа на управляващо дружество Карол 
Капитал Мениджмънт на позиция 
 
Специалист Частно банкиране 
 
Описание на длъжността: 
 

 Активно търси и контактува с потенциални клиенти с цел разширяване на клиентската 
база на Карол Капитал Мениджмънт; 

 Извършва функциите на личен финансов консултант за клиенти на компанията, 
предлагайки пълния пакет от продукти и услуги; 

 Предлага разпределение на активите на клиента според индивидуалните му 
характеристики и изисквания; 

 Извършва мониторинг на поверените му портфейли и изготвя справки за клиентите и 
мениджмънта; 

 Поддържа активна комуникация с клиентите с цел анализ на удовлетвореността им, 
потребностите им от инвестиционни решения, подобряване и разширяване на бизнес 
отношенията. 

 
Позицията е подходяща за енергична и позитивна личност с аналитично мислене, която в 
допълнение притежава: 
 

 отлични комуникативни умения; 
 опит в работата с клиенти – минимум 2 години;  опит в предлагането на финансови 

услуги; 
 познания в сферата на инвестициите и управлението на активи; сертификат за 

инвестиционен консултант е предимство; 
 умения за работа в екип; 
 висше икономическо образование; 
 отлично владение на английски език и работа с презентационен софтуер. 

 
Ако се присъедините към нашия екип, Вие може да очаквате: 
 

 атрактивно възнаграждение и допълнителни стимули, свързани с резултатите; 
 пълен социален пакет; 
 отлични условия на работа в модерна офис среда; 
 участие в интересни и полезни обучения, събития и тренинги; 
 работа в млад и амбициозен екип с възможност за развитие в най-динамичната сфери на 

финансовите пазари. 
 
 
Ако посочената позиция ви интересува и отговаряте на изискванията, изпратете ни 
мотивационно писмо и актуална автобиография на e-mail:  HR@karoll.bg със subject: 
“Специалист Частно банкиране”.   
 
Ще се свържем с кандидатите, които ще бъдат поканени на интервю. 
 
 


