w Polsce

Działamy na terenie całej Polski.
Provident Polska to 1800 pracowników
i blisko 7000 Doradców Klienta.
W Polsce działamy od 20 lat.

na świecie

Digital

Home Credit

Home Credit & Digital

Provident Polska należy do międzynarodowej grupy finansowej International Personal Finance (IPF)

Dobry Pracodawca
Dlaczego warto u nas pracować
• Jesteśmy liderem na rynku
pożyczek gotówkowych
• Cały czas dynamicznie się
rozwijamy
• Oferujemy stabilne warunki
zatrudnienia
• Promujemy i nagradzamy
najlepszych.

Naszym Pracownikom zapewniamy
• Pracę w dużej, międzynarodowej firmie
• Ciekawe pakiety szkoleniowe.
• Atrakcyjne wynagrodzenie
i pakiet świadczeń dodatkowych
• Możliwość nauki od ekspertów
• Promocję talentów

Naszym Doradcom Klienta gwarantujemy
• Wynagrodzenie uzależnione od wyników
• Pierwszą wypłatę już po tygodniu pracy
• Elastyczny czas pracy
• Przyjazną atmosferę pracy
• Atrakcyjne promocje marketingowe
• Pakiet bezpłatnych szkoleń

Docenili Nas

Top Employer
2017

Top Employer
2016

Złoty Listek CSR
od Tygodnika Polityka
2015

Certyfikat Polskich
Ram Jakości Staży
i Praktyk 2015

TOP EMPLOYER
2015

Polish Project
Excellence Award
2014

Najlepszy
Pracodawca
2014

Dobra Marka
2014

VIII Ranking
Odpowiedzialnych
Firm 2014

TOP EMPLOYER
2014

Gdzie jesteśmy

W Warszawie mamy dwie lokalizacje
– Biuro Główne mieści się przy ul. Inflanckiej,
w budynku Gdański Business Center.
Biuro Contact Center znajduje się w budynku
Eurocentrum Alfa, w Al. Jerozolimskich.
Nowoczesne, komfortowe i świetnie
położone takie są nasze biura.

Al. Jerozolimskie 92

Inflancka 4a

Gdzie jesteśmy
Al. Jerozolimskie 92

Gdzie jesteśmy
Inflancka 4A

Co oferujemy
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Pracę w dużej, międzynarodowej firmie o stabilnej pozycji – rok do roku notujemy stały wzrost przychodów
Ciekawe pakiety szkoleniowe – ponad 11 000 godzin szkoleniowych
Przyjazną, otwartą kulturę organizacyjną – ponad 50% naszych pracowników jest z nami od ponad 5 lat.
Możliwość uczestnictwa w wyjątkowym programie akcji grupy IPF
Konkurencyjne wynagrodzenie i pakiet świadczeń dodatkowych
Atrakcyjny system bonusowy dla wszystkich pracowników
Możliwość nauki od ekspertów – udział w programie
Kultura dzielenia się wiedzą
Promocję indywidualnych talentów
– w kraju i w zagranicznych
oddziałach firmy
Telefon służbowy i samochód
na wybranych stanowiskach

Proces rekrutacyjny

Jak wygląda proces rekrutacyjny w Providencie

Weryfikacja
nadesłanych
aplikacji

Rozmowa
kwalifikacyjna

Złożenie
oferty

Oko w oko
z rekruterem

Proces wdrożenia
Jesteśmy dobrym pracodawcą
Rozwijamy, doceniamy i nagradzamy naszych pracowników.
Wiemy, że pozyskanie najlepszego Pracownika to połowa drogi do sukcesu.
Dlatego, gdy myślimy o rozwoju naszej firmy i naszych Pracowników,
mówimy – Jestem na TAK!
W Providencie każdy Pracownik przechodzi przez intensywny
proces wdrożenia, który rozpoczyna się szkoleniem
Witamy w Provident Polska.
Co dzieje się dalej?
To już zależy od specyfiki pracy w danym departamencie
i roli każdego pracownika.

Rozwój Pracownika
Wszystkie działania rozwojowe, które oferujemy
Pracownikom, wynikają z wnikliwej diagnozy.
Działania rozwojowe prowadzone przez Providenta,
to nie tylko szkolenia i warsztaty, lecz również:
•
•
•
•

Praca coachingowa
Mentoring
Shadowing
Praca 1:1 w terenie

Dla naszych Pracowników prowadzimy szeroki
wachlarz szkoleń rozwojowych,
dzięki którym wspieramy ich w rozwijaniu kompetencji
zawodowych.
Plany szkoleń przygotowywane są
dwa razy w roku po analizie potrzeb rozwojowych
zdefiniowanych w procesie Oceń i Doceń.

Nasze wartości
Podejmując decyzje biznesowe, skupiamy się na trzech podstawowych wartościach:

Szacunek

Odpowiedzialność

Przejrzystość

Przestrzeganie podstawowych zasad
kultury osobistej, szanowanie opinii,
czasu i pracy innych.

Bierzemy odpowiedzialność za nasze
działania i ich skutki.

Klarowność we wszystkim,
co i jak robimy.

To chyba najważniejsze w tym, co robimy.
Jesteśmy odpowiedzialni za zobowiązania,
wyniki i jakość wobec klientów,
akcjonariuszy, partnerów i pracowników.

W naszych warunkach umów z Klientami,
współpracy pomiędzy działami, w codziennych
zachowaniach.
Bez zatajania istotnych faktów, niepotrzebnego
komplikowania pracy sobie i innym.
Bez sztuczności i udawania, że to,
co robimy ma sens.

To traktowanie ludzi tak, jak sami chcielibyśmy
być traktowani.

Dzięki przestrzeganiu najwyższych standardów biznesowych i zawodowych budujemy bliskie oparte na zaufaniu,
relacje z klientami, partnerami w biznesie oraz społecznościami, w których działamy.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
I.

Provident na Obcasach

To program adresowany do kobiet, które chcą poszerzać
swoje kompetencje zawodowe. Jest to cykl spotkań „szytych na
miarę” prowadzonych przez kobiety z firmy, które osiągnęły sukces.
Spotkania w nieformalnej atmosferze są doskonała okazją do
poznania recepty nie tylko na sukces zawodowy, to także wskazówki jak
godzić pracę z życiem prywatnym, jak odreagować stres.
Jakie umiejętności pomagają w osiągnięciu profesjonalizmu. Integralną
częścią każdego spotkania są pokazy wizażu, a dla chętnych stylistyczne
metamorfozy.
II.

Dbamy nie tylko o mamy

IV.

Tak! Pomagam
Tak! Pomagam to program wolontariatu
pracowniczego realizowany przez Providenta
nieprzerwanie od 2006 r. Sukces Tak!
Pomagam wynika z faktu, że
wolontariusze sami decydują komu i
w jaki sposób chcą pomóc, bo wiedzą
najlepiej gdzie wsparcie jest potrzebne.
Zgłoszone przez nich pomysły, ocenia
niezależna Rada Programowa.
Na realizację najlepszych firma
przeznacza granty finansowe.

Połowę naszego zespołu stanowią młodzi rodzice. To z myślą o
Program jest prowadzony pod patronatem merytorycznym Centrum
nich powstał program „Dbamy nie tylko o mamy”. Jest to projekt
Wolontariatu.
dedykowany naszym koleżankom i kolegom, którzy właśnie zostali
rodzicami. Wszystkie mamy i świeżo upieczeni tatusiowie, tuż po urodzeniu Tak! Pomagam w liczbach
dziecka otrzymują od firmy sympatyczny upominek i gratulacje od
• 21 edycji programu wolontariatu pracowniczego
Prezesa.
• W każdej edycji bierze udział blisko 400 wolontariuszy
Zależy nam także, żeby koleżanki, które przebywają na urlopach
• Blisko 500 projektów zrealizowanych na terenie całej Polski
macierzyńskich nie czuły dyskomfortu wracając do pracy po dłuższej
nieobecności, dlatego dostają do domu firmową gazetę, co pozwala • Ponad 1 400 000 złotych – środki przekazane przez firmę na
im być na bieżąco z tym co się dzieje w firmie.
realizację projektów
• Blisko 1000 godzin przepracowanych w każdej edycji
III. Wspieramy firmowych pasjonatów
V. Kultura dzielenia się wiedzą
Nasz zespół to blisko 11 tys. osób. Wśród nich jest wielu
W ramach programu Kultura dzielenia się wiedzą
pasjonatów, ludzi którzy nie tylko mają interesujące hobby, ale także
współpracujemy z 20 uczelniami z całej Polski.
potrafią w ciekawy sposób przedstawić je współpracownikom. Chcemy by
swoją energią i chęcią działania „zarazili” innych. Konkurs Pasjonaci
Providenta adresowany jest do Pracowników i Doradców Klienta, którzy
nie tylko mają osiągnięcia w sporcie, sztuce, kulturze i edukacji oraz
działalności społecznej ale także potrafią zachęcić innych.

Dla studentów
One Level Up
Program praktyk wakacyjnych „One Level Up” odbywa się w lipcu i sierpniu.
Praktyki są płatne. Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o metodę selekcji
ukierunkowanej. Co roku na praktyki zgłasza się blisko 1000 kandydatów.
Nasi praktykanci są studentami najlepszych uczelni w Polsce m.in. Politechniki
Łódzkiej, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Warszawskiego, KUL-u, Politechniki
Warszawskiej, UKSW i SGGW. Przez dwa miesiące zdobywają doświadczenie
zawodowe. Poznają pracę w korporacji. Mogą liczyć na wsparcie opiekunów
i realizację samodzielnych projektów.
W 2015 roku program „One Level Up” został nagrodzony certyfikatem
w Programie Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk. Wyróżnienie
poprzedzone było badaniem pod kątem zgodności standardów z wymogami Polskich
Ram Jakości Staży i Praktyk. Wieloetapowy proces certyfikacji swoim zakresem
obejmował obszary związane z przygotowaniem merytorycznym programu,
przebiegiem, komunikacją oraz promocją. Jednym z elementów ewaluacji były również
opinie wyrażone przez studentów zbierane przez zewnętrznych audytorów.
Program Corporate Graduate Program – czyli 3 letni stażu
menedżerskiego w obszarze ryzyka kredytowego.
Głównym celem programu CGP jest tworzenie silnej kadry
menedżerskiej i zapewnienie sukcesorów na kluczowe stanowiska
w całym IPF. Proces rekrutacji był kilkuetapowy i w całości był prowadzony
w języku angielskim. Udział w programie to świetna okazja do poznania
pracy w międzynarodowym środowisku i dynamicznego rozwoju
obszarze ryzyka kredytowego.
Podczas trwania programu odwiedzisz nasze rynki, gdzie będziesz miał/miała okazję
komunikować się w języku angielskim, poznać specyfikę pracy w różnych krajach
i kulturach.

Linki
Strona dla Klientów
www.provident.pl
Strona korporacyjna Provident Polska
www.providentpolska.pl
Kanał Provident Polska na YouTube
www.youtube.com/user/providentpolska
Tak! Pomagam na Facebooku
www.facebook.com/takpomagam
Strona na temat pracy w Provident Polska
http://kariera-provident.pl/
Oficjalny profil Provident Polska w serwisie Goldenline.pl
www.goldenline.pl/firma/provident/
Oficjalny profil Provident Polska w serwisie LinkedIn
pl.linkedin.com/company/provident-polska
Strona internetowa Grupy IPF
www.ipfin.co.uk
Profil Grupy IPF na Facebook’u
www.facebook.com/International-Personal-Finance-448540465191126/

Mówią o nas
Personel Plus, Dbamy nie tylko o mamy, o udogodnieniach dla młodych rodziców mówi
Agnieszka Krajnik, Koordynator ds. CSR, Provident Polska SA

SENS, Solidarność kobiet ma SENS. Ambitne, samokrytyczne i perfekcyjne ale też empatyczne,
motywujące i bezbłędnie odczytujące emocje, takie są Alicja Kopeć, Dyrektor Pionu
Prawnego i Ładu Korporacyjnego, Agnieszka Kłos, Dyrektor ds. Rozwoju
Biznesu, Katarzyna Szerling, Dyrektor ds. Marketingu i Patrycja RogowskaTomaszycka

Dyrektor ds. Corporate Affairs, czyli kobieca twarz zarządu Providenta SENS,
Solidarność kobiet ma SENS. Szefowa, która trzyma Cię za rękę na porodówce, koleżanka,
która opóźnia awans, żeby zastąpić cię w trakcie urlopu? To jest możliwe i dzieje się
współcześnie.

Eurostudent, Rozwiń skrzydła w Call Center, Praca w call center daje wiele
możliwości rozwoju, a także dostarcza wiedzę i umiejętności, które mogą być
przydatne w każdym zawodzie.

Stawiam na rozwój w finansach. Pasja to 95% sukcesu zawodowego.
Nie można zapomnieć, że finanse, to też relacje. Trzeba także dobrze zanalizować problem i jego
kontekst, a na koniec sprawić, aby liczby „przemówiły ludzkim głosem”. Eksperci Providenta
na łamach raportu mówią o swoich zawodowych wyborach, o tym co jest ważne w pracy.

