
Krótki przewodnik dla kandydatów.
Zobacz, jakim jesteśmy pracodawcą.

INFORMATOR



Kim
jesteśmy?
Grupa International Personal Finance (IPF) jest liderem na rynku pożyczek konsumenckich 
obsługującym 2,6 mln klientów. Grupa działa pod marką Provident w ośmiu krajach: 
w Polsce, Czechach, na Węgrzech, w Meksyku, w Rumunii, na Litwie i w Bułgarii, gdzie 
zatrudnia łącznie ponad 7 tys. pracowników i ponad 30 tys. przedstawicieli. Siedziba Grupy 
znajduje się w Leeds w Wielkiej Brytanii.

W 2015 r. rozszerzyliśmy naszą działalność o rynek hiszpański.

Czym się zajmujemy

Provident Polska jest dużą, międzynarodową instytucją finansową, którą wyróżnia 
indywidualne podejście do potrzeb Klientów. Kluczową zasadą jest dla nas uczciwe 
traktowanie Klientów. Wierzymy, że nasz model biznesowy, oparty na przejrzystości, 
odpowiedzialności i zaufaniu, pozwoli nam na dalszy, stabilny rozwój w Polsce.

Provident Polska działa od ponad 18 lat i jest 
liderem na rynku pożyczek gotówkowych. 
Naszym celem jest dostarczanie prostych, 
rzetelnych i dostępnych produktów 
finansowych. Wyróżnia nas indywidualne 
podejście do potrzeb Klienta i umiejętność 
budowania z nim długotrwałych relacji. Dzięki 
sieci Doradców Klienta docieramy z naszą 
ofertą do potencjalnych pożyczkobiorców na 
terenie całego kraju. Z usług firmy Provident 
Polska skorzystało już 3,9 miliona Klientów, 
a poziom satysfakcji z jakości obsługi wynosi 
ponad 90%.

Stale rozwijamy naszą ofertę produktową 
o dodatkowe usługi, abyśmy wspólnie 
z naszymi klientami mogli być zawsze o krok 
do przodu.

7 tys. pracowników

30 tys. przedstawicieli



Nasza strategia

Przyjęliśmy szereg założeń strategicznych, 
które mają na celu przyspieszenie wzrostu naszej 
Grupy i zwiększenie jej wartości dla akcjonariuszy. 
Strategia azakłada rozwój naszej działalności 
poprzez cztery strategiczne działania:

1. Poszerzanie zasięgu działalności Grupy 
poprzez wzrost na obecnych rynkach i zdobywanie 
kolejnych.

2. Zwiększanie zaangażowania klientów poprzez 
lepsze pozyskiwanie i poprawę satysfakcji klientów 
w celu osiągnięcia wyższego wskaźnika utrzymania 
klienta i rentowności.

3. Wypracowanie kultury organizacyjnej kładącej 
większy nacisk na sprzedaż poprzez umocnienie 
orientacji sprzedażowej oraz inwestowanie 
w pracowników posiadających umiejętności 
umożliwiające realizację naszych planów wzrostu.

4. Zwiększanie naszej zdolności realizacji założeń 
strategicznych poprzez zwiększenie efektywności, 
zdefiniowanie na nowo roli brytyjskiej siedziby 
Grupy i kierownictwa oraz opracowanie strategii w 
dziedzinie IT w ramach wspierania wzrostu.

Nasza polityka w zakresie integracji finansowej

Udzielając odpowiedzialnych pożyczek konsumenckich osobom, którym taka pomoc jest potrzebna, oferujemy 
im możliwość korzystania z podstawowych usług finansowych. Wielu naszych klientów nie posiada historii 
kredytowej, co nierzadko uniemożliwia im dostęp do innych produktów kredytowych. Dla części z nich jest to 
pierwsza pożyczka. Inni korzystali wcześniej z kredytów detalicznych.

Obsługujemy także klientów z małych miejscowości i wsi, którzy nie zawsze mogą sobie pozwolić na dojazd do 
oddalonego o wiele kilometrów banku. Część naszych klientów przeznacza udzielane pożyczki na edukację 
lub „rozkręcenie” niewielkiego biznesu. Dostęp do krótkoterminowych pożyczek może być ważnym krokiem 
na drodze do osiągnięcia stabilności finansowej w długofalowej perspektywie.



Nasza
kultura organizacyjna
Kultura oparta na różnorodności
Jako międzynarodowa firma świadcząca usługi na 
rzecz osób o różnej narodowości, kulturze, wyznaniu 
i orientacji seksualnej IPF i Provident Polska aktywnie 
angażuje się w propagowanie różnorodności i 
wyrozumiałości.

Możliwość uczenia się i rozwoju
Jako członek zespołu możesz oczekiwać w IPF i 
w Provident Polska środowiska pracy oferującego 
niezliczone możliwości zdobywania wiedzy i 
umiejętności. Dodatkowo oferujemy wsparcie ze 
strony współpracowników w zakresie kwalifikacji 
zewnętrznych oraz członkostwo w organizacjach 
zawodowych.

Swoboda podróżowania po świecie
Praca w takiej międzynarodowej firmie, jak IPF, to 
szansa, by zwiedzić świat. W związku z tym jednym 
z wymagań wobec pracowników jest dyspozycyjność 
do odbywania podróży służbowych. Doskonale 
zdając sobie jednocześnie sprawę, jak ważne jest 
zachowanie równowagi między życiem zawodowym 
i prywatnym, dajemy naszym pracownikom swobodę 
w zarządzaniu swoim czasem pracy.

Postępowe środowisko pracy
Nasza siedziba jest atrakcyjnym miejscem pracy, 

w którym panująca kultura organizacyjna pozwala 
każdemu pracownikowi pozostać sobą. Prowadź 
spotkania, siedząc na wielkiej pufie lub w fotelu 
obrotowym w kształcie jajka (bez obaw - mamy też 
normalnie sale zebrań ;-)) i korzystaj ze świetnie 
wyposażonej kuchni, w której nierzadko można 
znaleźć ciasto lub inny smakołyk...

Nasza wizja
Naszym celem jest osiągnięcie pozycji lidera na 
rynku prostych produktów i usług finansowych dla 
ludzi o skromnych możliwościach. Cel ten możemy 
osiągnąć, budując bliskie i długofalowe relacje 
z naszymi klientami, pracownikami i partnerami 
biznesowymi oraz społecznościami, w których 
działamy, oraz postępując w sposób godny zaufania 
i odpowiedzialny.

Nasze wartości
Grupa IPF i Provident Polska zobowiązali się do 
odpowiedzialnego działania w biznesie. To, w 
jaki sposób powinniśmy postępować, najlepiej 
podsumowują trzy wartości. Są to wartości, które 
wspólnie wyznajemy. Oddają one to, jak staramy 
się postępować, działając razem na rzecz realizacji 
naszej wizji.

Jesteśmy odpowiedzialni.
Zawsze okazujemy szacunek.

Jesteśmy bezpośredni.



Rozmowa
kwalifikacyjna

Pierwsza rozmowa kwalifikacyjna

Podczas pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej omawiamy możliwość 
zatrudnienia oraz naszą organizację i dogłębnie sprawdzamy 
wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie kandydata.

Jeśli kandydat spełnia wymagania niezbędne na danym 
stanowisku i wymogi dla pracowników naszej organizacji, zostanie 
zaproszony do kolejnego etapu procesu rekrutacyjnego.

Druga rozmowa kwalifikacyjna

Podczas kolejnego spotkania sprawdzamy, jak kandydat 
sprawdziłby się w pracy na danym stanowisku i w środowisku 
pracy. Badamy także, czy kandydat spełnia nasze oczekiwania 
w zakresie kultury organizacyjnej oraz odpowiadamy na jego 
pytania.

Etap ten może obejmować:

•  Rozmowę kwalifikacyjną sprawdzającą kompetencje

•  Testy psychometryczne

•  Ćwiczenia biznesowe

•  Spotkanie z kluczowymi interesariuszami

Ludzie są dla nas niezwykle ważni. Jesteśmy zwolennikami rozmowy 
kwalifikacyjnej, w której proces wymiany opinii przepływa dwukierunkowo. 
Umożliwia to obu stronom wspólne podjęcie decyzji o tym,
czy stanowisko jest dla danej osoby odpowiednie.

W trosce o zapewnienie obopólnie korzystnego wyniku procesu rekrutacji 
opracowaliśmy ustrukturyzowany proces oceny, który umożliwia 
znalezienie najlepszego możliwego rozwiązania zarówno dla kandydata, 
jak i dla Provident Polska.



Świadczenia
Czego możesz oczekiwać?

Dołączając do Provident Polska, możesz oczekiwać kompleksowego pakietu 
wynagrodzeń, który oprócz bardzo atrakcyjnej pensji podstawowej obejmuje również 
następujące świadczenia dodatkowe:

• Ciekawe pakiety szkoleniowe – ponad 11 000 godzin szkoleniowych.

• Opiekę medyczną w renomowanej prywatnej firmie medycznej.

• Możliwość uczestnictwa w wyjątkowym programie akcji grupy IPF.
• Konkurencyjne wynagrodzenie i pakiet świadczeń dodatkowych.

• Atrakcyjny system bonusowy dla wszystkich pracowników.

Inne świadczenia

• Program pomocy pracowniczej - całodobowa infolinia udzielająca porad prawnych 
oraz w sprawach związanych z utratą bliskich, stresem i zdrowiem.

• Ubezpieczenie podróżne obejmujące wszystkie wyjazdy służbowe.

• Możliwość nauki od ekspertów – udział w programie Kultura dzielenia się wiedzą.

• Promocję indywidualnych talentów – w kraju i w zagranicznych oddziałach firmy.

• Elastyczne środowisko pracy.

• Pracę w dużej, międzynarodowej firmie o stabilnej pozycji – rok do roku notujemy stały 
wzrost przychodów.

• Przyjazną, otwartą kulturę organizacyjną - ponad 50% naszych pracowników jest 
z nami od ponad 5 lat.

• Świadczenia uwzględniające staż pracy.



Nasze
kompetencje
Znajomość biznesu

Poszerzanie wiedzy na temat naszej 
działalności i środowiska, 
w którym działamy w celu tworzenia 
trwałej wartości biznesowej

Orientacja na wyniki

Osobista odpowiedzialność 
za sukces biznesowy

Kreatywne myślenie 
i analizowanie

Szukanie nowych możliwości
i innowacyjności

Orientacja na wzrost

Wskazywanie i wykorzystywanie 
możliwości wzrostu

Inspirowanie i angażowanie

Bycie zaangażowanym i zmotywowanym 
liderem promującym osiąganie
wysokich wyników pracy

Odwaga
i podejmowanie ryzyka

Posiadanie odwagi,
by postępować właściwie
i podejmować
przewidywane ryzyko

Orientacja na Klienta

Stawianie Klienta
zawsze na pierwszym miejscu



Jak do nas
dotrzeć?

Aleje
Jerozolimskie 92 Warszawa

Inflancka 4a Warszawa


