
Rozpocznij z nami swoją  
KARIERĘ ZAWODOWĄ 

Dajemy możliwość zdobywania pierwszych 
doświadczeń podczas PRAKTYK 
ZAWODOWYCH. Chcemy kształtować 
zaangażowanych oraz kreatywnych 
przyszłych specjalistów. 

Nicolaus Bank to doskonałe MIEJSCE PRACY 
zarówno dla doświadczonych ekspertów, jak 
i tych osób, które dopiero zaczynają 
budować swoją ścieżkę zawodową. W 
Nicolaus Banku umożliwiamy  rozwój w 
obszarach: 

• Doradztwo Bankowe 
• IT i nowe technologie 
• Finanse / Księgowość 
• HR 
• Administracja / Organizacja 
• Analizy Kredytowe 
• Ryzyka / Monitoring / Windykacja 
• Sprzedaż detaliczna i wsparcie 

posprzedażowe 
• Marketing 
• Compliance / Kontrola Wewnętrzna 

CO WYBIERASZ? 
Nie zwlekaj i wyślij do nas swoje CV na: 

kadry@nicolausbank.pl 

Czekamy właśnie na 
Ciebie! 

 

 

Skontaktuj się z nami: 

• Napisz: kadry@nicolausbank.pl 
lub 

• Zadzwoń: 56 639 95 00 

 

Bądź na bieżąco i śledź nasze profile w 
mediach społecznościowych 

 
 
 

 
 

ROZWIJAJ SIĘ Z NAMI 

 

 

 

 

 

STAŃ SIĘ CZĘŚCIĄ ORGANIZACJI, DLA KTÓREJ 
RELACJE I NIEUSTANNY ROZWÓJ SĄ 

NAJWIĘKSZĄ WARTOŚCIĄ. 

 

 

Nicolaus Bank 
Ul. Lelewela 33 

87-100 Toruń 
 

Kontakt: 
Infolinia: 56 639 95 00 

kontakt@nicolausbank.pl 
www.nicolausbank.pl 

 

Social Media: 
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W Nicolaus Banku wykorzystujemy 
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE i tworzymy 
innowacyjne rozwiązania dla biznesu, 
naszych klientów i pracowników. 
 
Nie boimy się wyzwań, chcemy być 
pionierami oraz liderami w wyznaczaniu 
nowych trendów i mamy w tej dziedzinie 
WIELE SUKCESÓW: 
 

• Nicolaus Bank jako PIERWSZY 
BANK w Polsce przeniósł wszystkie 
swoje systemy do CHMURY 
OBLICZENIOWEJ. 

• Wprowadziliśmy nowy standard 
wykorzystujący BIOMETRIĘ dłoni 
do wypłaty środków z naszych 
bankomatów.  

• Na co dzień wykorzystujemy 
technologie przechowywania 
danych BLOCKCHAIN. 

• Tworzymy autorskie rozwiązania, z 
których korzystają nasi klienci – 
APLIKACJA MOBILNA NICOLAUS 
BANK do bankowości internetowej 
na telefon. 

• Bliska jest nam idea paperless 
dlatego nieustannie rozwijamy 
E-REPOZYTORIUM. 

Pracuj na naszej ORBICIE 

Nasz zespół tworzą serdeczni i ciekawi 
świata ludzie, którzy z odwagą patrzą 
w przyszłość. Praca z nami to przede 
wszystkim: 

✓ Brak nudy 
✓ Świetna atmosfera oraz praca w 

dynamicznym zespole z ludźmi z 
pasją, 

✓ szeroka oferta szkoleń 
kompetencyjnych oraz 
specjalistycznych, 

✓ Dofinansowanie do studiów 
podyplomowych, 

✓ Atrakcyjne benefity. 
✓ Elastyczne godziny pracy 
✓ Praca zdalna, 
✓ Wsparcie merytoryczne od 

liderów technologicznych, 
✓ Praca w zespołach 

interdyscyplinarnych  podczas 
realizacji projektów, 

✓ Wyjazdy integracyjne, pikniki, 
spotkania przedświąteczne, 
wspólne celebrowanie ważnych 
dla nas wydarzeń.  

OBECNIE SZUKAMY KANDYDATÓW NA 
STANOWISKA: 

Programista FullStack 

Zakres obowiązków 

✓ Udział w rozwoju narzędzi, z których korzystają 
pracownicy i klienci Banku (Hurtownia 
Danych, CRM, e-dokumenty), 

✓ Integracja rozwiązań z innymi systemami 
funkcjonującymi w banku - łączenie 
elementów rozwoju oprogramowania i 
utrzymania infrastruktury, 

✓ Budowanie struktur i relacji pomiędzy 
tabelami, pisanie zapytań, obsługa narzędzi 
typu Management Studio, phpmyadmin, 

✓ Współpraca z zewnętrznymi dostawcami 
usług informatycznych. 

Opiekun Klienta 

Zakres obowiązków 

✓ Pozyskiwanie i profesjonalne doradztwo 
Klientom indywidualnym i instytucjonalnym 
w zakresie świadczonych usług, 

✓ Aktywna sprzedaż produktów bankowych  
✓ Budowanie i utrzymanie długofalowych 

relacji z Klientem 
✓ Zapewnienie najwyższej jakości obsługi i 

doradztwa dla Klientów. 
 
Wyślij CV na adres: kadry@nicolausbank.pl 

mailto:kadry@nicolausbank.pl

