নিজেজে চ্যাজেঞ্জ েরুি আরও বড় হজে!!!
BRAC EPL Stock Brokerage Limited এ দেশের প্রাতিষ্ঠাতিক, ক্ষুদ্র তিতিশ াগকারী এিং তিশেেী প্রাতিষ্ঠাতিক তিতিশ াগকারীশের তিশ্বাস ও আস্থা
আজ িাঙলাশেশের িৃিী িৃ হত্তম স্টক দরাকাশরজ। BRAC EPL দেেী-তিশেেী প্রাতিষ্ঠাতিক তিতিশ াগকারী, ক্ষুদ্র তিতিশ াগকারী এিং প্রিাসী িাংলাশেতে

গ্রাহকশের দরাকাশরজ দসিা প্রোি কশর থাশক। সমগ্র িাংলাশেশে প্রিয ী ও অিযন্ত কযাতর ার সশেিি টিম গঠশির প্র াশস আমরা উেযমী
ট্রেডার/অজ ারাইেড নরজেজেজেটিভ খুুঁ জতি!
পুুঁ তজিাজাশরর যথাযথ ধারণা, িযিসাত ক প্রিৃ তি-অংেীোর হও ার এিং িিুি িযিসাত ক উন্ন শির ধারা তিশজশক তিশ াতজি করশি পারার সক্ষমিা থাকশল
তিশজশক েযাশলঞ্জ িুুঁ শে তেি এখিই!

ট্রেডার/অজ ারাইেড নরজেজেজেটিভ (এনিনেউটিভ/নিনিয়র এনিনেউটিভ)
দানয়ত্ব ও েেত বয
 স্থািী পযযাশ গ্রাহকশের দসিা প্রোি এিং িিুি গ্রাহক সংগ্রহ করশি স্থািী উশেযাগ গ্রহণ করা
 স্থািী োখার তিক্র , ফান্ড/পুুঁ তজ িৃ তির মাধযশম তিক্র ও িযিসাত ক লক্ষযমাত্রা অজযি কশর দকাম্পাতির প্রসাশর অিোি রাখা
 তিেক্ষণ িয িযিস্থাপিা ও তিতিশ াশগর মাধযশম োখার লাভজিক প্রিৃ তি সু তিতিিকরণ ও িযিসাত ক দকৌেশল অিোি রাখা
 কমপ্লাশ ন্স তিতধ দমশি েলা এিং দস অিু যা ী দেড এতিতকউট করা
 গ্রাহকশসিার মাি উন্ন ি ও সশিযাচ্চ গ্রাহক সন্তুতির লশক্ষয সািযক্ষতণক িিুি পথ দখাুঁজা
অেযািেযক ট্র াগ্যো






অিেযই পুুঁ তজিাজাশরর অতভজ্ঞ এিং পুুঁ তজিাজার সম্পশকয সমযক ধারণা আশি এমি প্রাথীশের প্রাধািয দে া হশি
অসাধারণ আন্তঃিযতিক দযাগাশযাগ েক্ষিা থাকশি হশি
েমৎকার তিক্র েক্ষিা এিং দসলসমযািেীপ থাকশি হশি
প্রাথীশক অিেযই কাশজর প্রতি উেযমী ও তিশিতেি হশি হশি
এম এস অতফস পযাশকশজ সু েক্ষ এিং ইন্টারশিট িযিহাশরর সক্ষমিা থাকশি হশি

নিক্ষাগ্ে ট্র াগ্যো
 িযিসা তেক্ষা/িাতণজয তিভাশগ িা অিয দয দকাি প্রাসতিক তিষশ স্নািক/স্নািশকাত্তর
েজয়ােিীয় অনভজ্ঞো
 দেডার/অশথারাইজড তরশপ্রশজশন্টটিভ তহশসশি দয দকাি দরাকাশরশজ ২-৪ িির কাজ করার িাস্তি অতভজ্ঞিা
অবিযই েক্ষযণীয়
* ট্র ট্রোি েোর েদনবর ো ীর অজ াগ্যো বজে নবজবনচ্ে হজব
* দ্রুে ও ো ত ের বযবিানয়ে েবৃ নির েজক্ষয ঢাো বযেীে বাাংোজদজির ট্র ট্রোি ট্রেোয় ের্ত রে ো ীরা আজবদি েরজে পারজবি। নবজিষে
‘নিজেট, চ্ট্টগ্রার্, ট্রিায়াখােী ও কুনর্ল্লা’ ট্রেোয় ের্ত রে ো ীজদর নবজিষ োধািয ট্রদয়া হজব । ঢাো ট্রেোর ো ীজদর আজবদি েরার েজয়ােি
ট্রিই।
* িারী ো ীরাও আজবদি েরজে পারজবি ।

আপতি যতে উপযু যি পশের জিয তিশজশক দযাগয মশি কশরি িাহশল আগ্ার্ী ১০ োিু য়ারী, ২০১৭ এর মশধয Head of HR, BRAC
EPL Stock Brokerage Limited -দক উশেেয কশর Cover Letter সহ আপিার CV/Resume আমাশের কাশি ইশমইল করুি
jobs@bracepl.com; সািশজক্ট লাইশি অিেযই উপযু যি পশের িাম তলখু ি।
www.bracepl.com/brokerage

