Southern Commercial Bank N.V. is een jonge, dynamische bankinstelling die gebruik maakt van de
meest moderne technologische ontwikkelingen. Wij zijn op zoek naar ondernemende actieve collega’s
met wie wij samen op excellente wijze financiële dienstverlening bieden aan bedrijven en particulieren.
KASSAMEDEWERKER
In deze functie
Kom je te werken in een team dat bestaat uit twee kassamedewerkers die verantwoordelijk zijn voor het
bedienen van de kassas van de bank. Je neemt stortingen van klanten aan in de valuta soorten Srd, US$
en EUR en cheques en doet ook uitbetalingen in de zelfde valuta soorten aan klanten. Alle stortingen en
uitbetalingen doe je op basis van de strikte richtlijnen gegeven door de bank. Je telt alle ontvangsten en
uitbetalingen nauwkeurig voor de administratieve afhandeling. De overname en overdracht van de kas is
strikt individueel en wordt nauwkeurig na-geteld en afgetekend na controle van de hoofdteller.
Heb je
• Afgeronde VWO/IMEAO opleiding
• Minimaal 2 jaar werkervaring in soortgelijke functie
• Affiniteit met geautomatiseerde systemen
Ben je
Klantgericht met aandacht voor details, iemand die snel besluiten kan nemen en in conflict situaties met
empathie zaken kan oplossen? Kun je onder druk goed kwalitatief werk verrichten en ben je cijfermatig
ingesteld. Ben je een teamspeler en weet je om te gaan met vertrouwelijke informatie?
Dan nodigen we je uit te reageren op deze oproep om onderdeel te willen worden van ons hecht team en
samen met ons de bank tot grotere hoogtes te leiden.
Wij bieden
• Aantrekkelijke salariëring op basis van opleiding en ervaring
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
• Interessante doorgroei mogelijkheden
Voor informatie kunt u bellen naar 474533 en wilt u deel uitmaken van ons gemotiveerd team, richt dan uw
sollicitatiebrief binnen 2 weken voorzien van CV ter attentie van de afdeling Human Resource,
Tourtonnelaan # 33 of via email op het emailadres: humanresources@southcommbanknv.com

