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Н

айстарший іноземний банк в Україні, Креді Агріколь сьогодні – це
сучасний універсальний банк, який
охоплює всі сегменти клієнтів. Креді Агріколь є одним із найнадійніших і найстійкіших
банків, має найвищий з можливих рейтинг
Fitch в Україні та входить до ТОП-5 найбільш
прибуткових фінустанов.
Наша команда – це серце банку, драйвер
нашого розвитку та найцінніше, що ми маємо. Кожен із нас – справжній професіонал,
відданий своїй справі та нашим спільним
прагненням. Синергія слугує нам основою у
будь-яких активностях. Ми віримо, що разом
ми досягаємо значно більше, ніж поодинці.
Саме синергія надає нам сил постійно рухатися вперед і перевершувати очікування.
Я впевнений, що всі нагороди банку, всі рекорди та визнання – результат злагодженої
командної роботи та єдності цілей. Ми дивимося у майбутнє впевнено і сміливо, адже
знаємо, що разом досягнемо успіху.

Жан-Поль ПЬОТРОВСКІ
Голова Правління
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ВСЕ
ПОЧИНАЄТЬСЯ
ТУТ!

Н

аш банк – це компанія можливостей. У Креді Агріколь Банку для вас
відкриється безліч перспектив: від
кар’єрного зростання, реалізації власного
потенціалу, саморозвитку до розширення
навичок та міжнародного досвіду. Нам важливо, щоб кожен міг рости, рухатися вперед
і чітко бачити майбутній кар’єрний шлях. Ми
у Креді Агріколь Банку високо цінуємо знання та досвід кожного і прагнемо, щоб ви відчували себе частиною єдиної команди. Ми
щодня піклуємося про добробут, комфорт,
здоров’я та безпеку кожного співробітника.
Понад те, ми дбаємо про розширення кругозору, дозвілля та активний спосіб життя
нашої команди, організовуючи безліч тренінгів, спортивних та корпоративних заходів.
Мистецтво творити разом, єднати енергію
кожного, надихати та усвідомлювати цінність команди – в основі нашої внутрішньої
культури. Сподіваємося, ви з нами? Адже
все починається тут!

Галина НЕЧАЄВА
Директор з персоналу

Credit Agricole. Все починається тут!
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ГРУПА
КРЕДІ
АГРІКОЛЬ
Група Креді Агріколь є
головним партнером
французької економіки
та однією з найбільших
банківських груп Європи.

Ц

е провідний європейський банк,
що має найбільший портфель
активів в управлінні, є першим
у галузі банківського страхування та
третім у сфері проектного фінансування в Європі.
Працюючи в 50 країнах, група Креді
Агріколь є ключовим партнером бізнесу та приватних осіб, що надає підтримку проектам клієнтів у всіх сферах
роздрібного банківського бізнесу та
супутніх спеціалізованих бізнес-ліній:

щоденні банківські операції
депозити
кредити на житло та споживчі
кредити
страхування
private banking
управління активами
лізинг та факторинг
корпоративний
та інвестиційний банкінг
6

Креді Агріколь Банк – частина потужної
міжнародної фінансової групи Креді Агріколь

КРЕДІ АГРІКОЛЬ –
ОДНА З НАЙБІЛЬШИХ
БАНКІВСЬКИХ ГРУП У ЄВРОПІ
ПРОВІДНИЙ
ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР
ФРАНЦУЗЬКОЇ ЕКОНОМІКИ
Присутність

у 50 країнах

52 млн клієнтів

Лідер

у сфері банкострахування
в Європі

Лідер

у сфері управління активами
в Європі

Друга

по всьому світу

за розміром банківська
установа у світі, що фінансує
екологічні ініціативи

138 000

Входить до

співробітників

у Франції та за її межами

трійки лідерів

у сфері споживчого
кредитування в Європі

ЯК УСЕ ПОЧИНАЛОСЯ
ІСТОРІЯ БАНКУ
Група Креді
Ліоне заснувала
банк Креді Ліоне
Україна в Києві,
одночасно
у Львові
засновано
Індекс-Банк

Дочірній банк
Креді Ліоне
Україна став
частиною групи
Креді Агріколь

Між групою
Креді Агріколь
та акціонерами
Індекс-Банку
підписано угоду
про придбання
акцій. Crеdit
`
Agricole S. A.
стала власником
Індекс-Банку

1993

2003

2006
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Дочірні банки в
Україні отримали
нові назви:
Корпоративний та
Інвестиційний Банк
Креді Агріколь
(«КІБ») та Креді
Агріколь Банк

Група Креді
Агріколь
отримала єдиного
потужного гравця
на українському
банківському
ринку – Креді
Агріколь Банк

2010–2011

2012

1999

2004

2006–2012

2012

Головний офіс
Індекс-Банку
було переміщено
до Києва

Банк Креді Ліоне
Україна змінив
назву на Каліон
Банк Україна

Групу Креді
Агріколь
представлено на
ринку банківських
послуг України
двома дочірніми
банками, кожен
з яких
обслуговував свій
сегмент ринку

Початок процесу
об’єднання
двох банків:
приєднання
«КІБ» Креді
Агріколь до
Креді Агріколь
Банку

КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК СЬОГОДНІ

11 місце
в банківській

25

системі
за розміром
активів

РОКІВ
НА
ФІНАНСОВОМУ
РИНКУ
УКРАЇНИ

КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК –
СУЧАСНИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ
І НАЙСТАРШИЙ ІНОЗЕМНИЙ
БАНК В УКРАЇНІ

150
відділень

300
банкоматів

2300
співробітників
ВЛАСНИКОМ БАНКУ Є ОДНА З НАЙБІЛЬШИХ ФІНАНСОВИХ
ГРУП СВІТУ – КРЕДІ АГРІКОЛЬ (ФРАНЦІЯ)

КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК –
БАНК ІЗ ВІДМІННОЮ
ДІЛОВОЮ РЕПУТАЦІЄЮ,
ЯКОМУ ДОВІРЯЮТЬ:

300 000

активних
приватних клієнтів

1000

міжнародних
компаній
та великих
корпоративних
клієнтів

1500

середніх
корпоративних
клієнтів

15 000
компаній СМБ

Credit Agricole. Все починається тут!
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ЛІДЕРСЬКІ ПОЗИЦІЇ
Креді Агріколь Банк – надійний, ефективний
та прибутковий банк
ОСНОВНИЙ БАНК ДЛЯ
МУЛЬТИНАЦІОНАЛЬНИХ
КОМПАНІЙ

СТРАТЕГІЧНИЙ
ПАРТНЕР
АГРОБІЗНЕСУ

ЛІДЕР
АВТОКРЕДИТУВАННЯ

Понад 1000

Понад 3000

50%

міжнародних та великих
локальних компаній

Третина

цих компаній – клієнти
групи Креді Агріколь
по всьому світу

MNC Desk –

перший спеціалізований центр
для міжнародних компаній у
Західній Україні

Переваги
та можливості

для клієнтів завдяки потужній
синергії між установами
та бізнес-лініями Групи
10

клієнтів агросектору

50%

частка агро в кредитному
портфелі банку

68%

найвищий в Україні показник
рекомендацій агроклієнтів

Поєднання

потужної фінансової та агрі-агро
експертизи

Інноваційні рішення
для українського ринку –
продукт агрострахування

частка ринку автокредитів
в Україні

Понад 400

автосалонів-партнерів
Сертифікат відповідності
автомобільного кредитування
міжнародному стандарту

ISO 9001

СЕРЕД ТОП-5 НАЙБІЛЬШ
ПРИБУТКОВИХ
БАНКІВ УКРАЇНИ

«ТИХА ГАВАНЬ»
ДЛЯ КЛІЄНТІВ
ПРЕМІУМ-СЕГМЕНТА

Понад 3000
преміум-клієнтів
Відділення

ексклюзивного

обслуговування у центрі Києва
Центри

преміального

обслуговування в регіонах

МЕТА КРЕДІ АГРІКОЛЬ
БАНКУ – БУТИ
СЕРЕД ТОП-10
ДІДЖИТАЛ БАНКІВ
В УКРАЇНІ
Комплекс

діджитал сервісів,
включаючи мобільний та
інтернет-банкінг

Стабільно позитивні
фінансові показники, навіть
у часи кризи, завдяки:
зваженій політиці ризику
універсальній
клієнтоорієнтованій моделі
бізнесу
потужній синергії у рамках
банку та на рівні Групи
збалансованій структурі
доходів

Концептуальне відділення

нового формату

з усім цифровим обладнанням

50%

клієнтів банку зареєстровані як
користувачі інтернет-банкінгу

одному з найкращих
показників співвідношення
витрат до доходів
професійному менеджменту
та виваженій довгостроковій
стратегії
високій якості сервісу
та професійній експертизі

Credit Agricole. Все починається тут!
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ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ
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Жан-Поль
ПЬОТРОВСКІ
Голова
Правління

Галина
ЖУКОВА
Член Правління,
відповідальна
за роздрібний
бізнес, мережу
та діджитал

Лариса
БОНДАРЄВА
Член Правління,
відповідальна за
корпоративний
бізнес, МСБ та
агрі-агро

Жан-П’єр
ПАЛЛАР
Технічний
директор

Режіс
ЛЕФЕВР
Член
Правління,
Фінансовий
директор

Вадим
ГАНАХ
Член
Правління,
Директор з
фінансових
ринків

Гюнтер
КОЛЛЕР
Член
Правління

Ханс
ФЕРМ
Член
Правління,
відповідальний
за оцінку
ризиків

РЕЙТИНГИ ТА НАГОРОДИ
Надійність і ділову репутацію Креді Агріколь Банку підтверджують
найвищі з можливих рейтинги Fitch, лідерські позиції в рейтингах
стійкості банків, надійності банківських вкладів і найбільш прибуткових
банків, а також відзнаки провідних українських періодичних видань.

Рейтинги видання
«Бізнес»
Рейтинг FITCH:
Найвищий можливий
національний довгостроковий рейтинг в Україні –

AAA
Довгостроковий рейтинг
стійкості дефолту емітента (РДЕ) в іноземній
валюті B – прогноз стабільний (травень, 2017)

ТОП-3
найнадійніших кредитних
установ України за 2017
рік (рейтинг "Новое время"
спільно з Dragon Capital)

«Фінансовий Оскар»
«Найбільш професійний банк»
«Найкращий аграрний банк»
«Найкращий продукт для аграріїв»

Рейтинги
«50 провідних банків України»

TOП-3

у номінації «50 провідних банків України» (2015)

1 місце

Потужна команда
ТОП-менеджерів

«Автокредити» (2015–2016)

ЖАН-ПОЛЬ
ПЬОТРОВСКІ

TOП-3
«Репутаційні АКТИВісти»:

TOП-3

TOП-3

у номінації
в
«Найкращий ТОП-менеджер
банку» (2015)

«Кредити СМБ» (2015, 2016)

банків з найкращою репутацією

TOП-5

TOП-10

«Овердрафти» (2015, 2016)
«Готівкові кредити» (2015, 2016)

компаній з найвищим рівнем
репутаційної стабільності

«Найкращий банк
для СМБ»:

ТОП-3
«Найкращий банк для СМБ»
«Найкращий продукт для СМБ»

TOП-10
«Преміум-банкінг» (2015, 2016)
«Іпотечний кредит» (2016)
«Обслуговування
юридичних осіб» (2016)
«Обслуговування фізичних
осіб у відділеннях» (2016)
«Зарплатні проекти» (2015)

ЛАРИСА БОНДАРЄВА –
«Найкращий корпоративний
банкір» (2014–2016)
РЕЖІС ЛЕФЕВР –
«Найкращий фінансовий
директор банку»
(2014–2015)
ГАЛИНА ЖУКОВА

TOП-3

в
у номінації
«Найкращий роздрібний
банкір» (2015–2016)

Credit Agricole. Все починається тут!
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СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ
Креді Агріколь Банк –
універсальний, близький
до своїх клієнтів банк, що
належить до ТОП-3 провідних
іноземних банків в Україні

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНКУ

1

2

Диференційований підхід
у корпоративному бізнесі:

Зміна акцентів у роботі
з роздрібними клієнтами:

особливий фокус на розвитку
відносин із міжнародними
компаніями з метою стати для
них референтним банком

переорієнтація на сегмент
заможних клієнтів (affluent &
mass affluent)

основний банк для великих
корпоративних клієнтів
підтримка позицій у сегменті
середнього корпоративного
бізнесу
консолідація та посилення
присутності в сегменті СМБ
та агрі-агро
14

розробка пакетних та
спеціальних пропозицій
розширення асортименту
банківських продуктів та
сервісів
реорганізація мережі продажів
та відкриття нових відділень у
зонах з високим потенціалом

3
Поглиблення клієнтського
досвіду шляхом цифрової
трансформації всього
банку:
впровадження інновацій
та повноцінного інтернетбанкінгу 24/7
створення цифрових відділень
розвиток багатоканальної
системи обслуговування
посилення системи управління
відносинами з клієнтами

НОВИЙ СЛОГАН ТА ПОЗИЦІОНУВАННЯ

У 2016 році
група Креді Агріколь
запустила
середньостроковий
план розвитку
«Ambition 2020».
На підтримку амбітних
цілей нової стратегії,
її нових проектів та
продуктів для клієнтів
Група запровадила
нове позиціонування та
слоган, що втілює силу
бренда Креді Агріколь
та повагу до кожного
клієнта:

Н

ове позиціонування Групи відображає її праг
нення бути справжнім
партнером для своїх клієнтів та диференціювати себе завдяки новим підходам
у побудові відносин з ними. Розгортання
нового проекту Групи, який підсилює її загальну модель універсального роздрібного
банкінгу, базується, зокрема, на повністю
багатоканальному підході в обслуговуванні, а також на поглибленні взаємин банку
зі своїми клієнтами задля позиціонування
себе як «справжнього партнера для своїх
клієнтів».
З огляду на мінливість сьогодення, група
Креді Агріколь твердо переконана у необхідності переосмислення відносин зі своїми
клієнтами, висвітлення власних унікальних
сильних сторін та доданої вартості, а також
позиціонування себе як провідного банку у
Франції та в інших країнах присутності.

В основі нового позиціонування – три
глобальні принципи.

1

Модель базується на досконалості
в усіх бізнес-лініях, що володіють
знаннями та ноу-хау, щоб відповідати фінансовим потребам наших клієнтів.

2

Повна мультиканальна
мережа обслуговування
Мультиканальність надає можливість
нашим клієнтам обирати, як і де вони
хочуть взаємодіяти зі своїм банком,
та вільно переключатися між різними каналами у будь-який момент. На
100% цифровий, на 100% відкритий
до людей, банк передбачає впровадження як інноваційних цифрових інструментів, так і збереження живого
спілкування зі співробітниками у відділеннях.

Новий слоган «Весь банк саме для Вас!» полягає у мобілізації колективної сили Групи.

«ВЕСЬ БАНК САМЕ ДЛЯ ВАС!»
Оскільки Креді Агріколь Банк є
частиною групи Креді Агріколь
та її глобальної стратегії «Ambition 2020», цей проект та нове
позиціонування поширюються
також і на Україну.

Глобальна універсальна
бізнес-модель, орієнтована
на клієнта

3

Нові пропозиції клієнтам
Побудова нового підходу стосовно надання фінансових порад та експертизи
для забезпечення наших клієнтів всеохопними персональними рішеннями.

Credit Agricole. Все починається тут!
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Наші цінності — це
основа нашого сталого
розвитку, це втілення
нашого прагнення бути
справжнім партнером
для клієнтів, це
відображення глибоких
переконань і принципів
нашого банку як
частини групи Креді
Агріколь.

ОРІЄНТАЦІЯ НА КЛІЄНТА (зовнішнього та внутрішнього)
Клієнт є центром нашого всесвіту. Наші колеги — це наші внутрішні клієнти

КОМАНДНИЙ ДУХ
Команда — це головне! Об’єднані особисті таланти, досвід і мотивація
співробітників створюють фундамент для спільного успіху

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
Професійні знання і досвід кожного — це спільна цінність і справжній капітал банку

ДЛЯ ЧОГО
НЕОБХІДНІ ЦІННОСТІ
Цінності є серцем
корпоративної культури. Це
відображення того, хто ми
є і чому клієнти обирають
нас

ДИНАМІЧНІСТЬ
Готовність до змін та інновацій, гнучкість і проактивність

ЕТИЧНІСТЬ
Етична та прозора поведінка — запорука лояльних відносин, приклад для
наслідування в банку та поза його межами

Цінності підтримують
бачення і стратегію банку
Цінності уособлюють
ідентичність банку —
принципи, переконання,
філософію

ТРИВАЛА СТАБІЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Стабільна організація — стабільна протягом тривалого часу.
Стабільна відповідальність як довгострокове зобов’язання
Credit Agricole. Все починається тут!
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ПІДБІР
СПІВРОБІТНИКІВ

М

и уважно ставимося до підбору персоналу і прагнемо забезпечити рівні умови та можливості для всіх кандидатів.
Ми поважаємо унікальні знання і досвід кожного, щиро
цінуємо виявлену зацікавленість у потенційній співпраці з Креді
Агріколь Банком, тож не залишаємо поза увагою жодне резюме.

ВІД НАШИХ
ПОТЕНЦІЙНИХ
СПІВРОБІТНИКІВ
МИ ОЧІКУЄМО:
високих професійних
компетенцій, ґрунтовного
досвіду і спеціальних знань
відповідності цінностям банку
орієнтованості на досягнення
високих результатів
відданості спільній справі

чесності
прозорості у виборі

відповідальності за власні
результати
прагнення завжди бути в русі,
навчатися нового
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повазі

завжди готова відповісти
на запитання потенційних кандидатів
щодо працевлаштування у Креді
Агріколь Банку та допомогти новим
співробітникам якнайшвидше
стати частиною команди банку!

відкритості

командного духу

бажання бути «послом»
бренда Креді
Агріколь Банку

НАШІ ПРИНЦИПИ
ПІДБОРУ
СПІВРОБІТНИКІВ
БАЗУЮТЬСЯ НА:

НАША
HR-КОМАНДА

рівних можливостях
для всіх

Контакти управління підбору та
адаптації персоналу, а також актуальні
вакансії можна знайти на сайті
Креді Агріколь Банку:

CREDIT-AGRICOLE.UA
БУДЕМО РАДІ ОТРИМАТИ ВАШІ РЕЗЮМЕ ЗА АДРЕСОЮ CV@CREDIT-AGRICOLE.UA

МОЖЛИВОСТІ КАР’ЄРНОГО РОСТУ
У Креді Агріколь Банку ми дбаємо про рівні можливості
кар’єрного росту для всіх співробітників.

М

и інвестуємо значні ресурси в розвиток і навчання персоналу, щоб
надати кожному можливість повноцінно реалізовувати свої здібності та використовувати набутий
досвід, постійно розвивати й удосконалювати професійні навички.

ДЛЯ УСПІШНОГО
КАР’ЄРНОГО РОСТУ
внутрішні кандидати
мають демонструвати
достатні показники
ефективності на
поточній позиції,
володіти необхідними
компетенціями та
поділяти корпоративні
цінності банку.

ЦІ ПРАГНЕННЯ ФОРМУЮТЬ ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ
КАР’ЄРНОГО РОСТУ В КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНКУ

Пріоритет для
внутрішніх
кандидатів

Заохочення
внутрішніх
переміщень

Співробітники банку
першими отримують
інформацію щодо
відкритих вакансій і мають
можливість спробувати
свої сили в конкурсі на ту
чи іншу посаду.

Окрім вертикального
кар’єрного росту, кожен
співробітник має можливість змінити професійний
профіль діяльності в разі
володіння достатнім рівнем
компетенцій на основі
досвіду роботи в банку та
вмінь, набутих поза його
межами.

Можливість
розвитку кар’єри
в одній із найбільших
фінансових груп
Європи
Співробітники мають шанс
набути корисного досвіду
роботи як у головному
офісі групи Креді Агріколь,
так і в її підрозділах в інших
країнах.

Credit Agricole. Все починається тут!
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ВИПУСКНИКАМ
І МОЛОДИМ
ФАХІВЦЯМ
Ми раді вітати молоді
таланти у складі нашої
команди!
ВИПУСКНИКАМ
ВУЗІВ І МОЛОДИМ
ФАХІВЦЯМ
МИ ПРОПОНУЄМО:
досвід роботи
в міжнародній компанії
офіційне працевлаштування
з першого робочого дня

100

МАЙЖЕ
МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ

щороку отримують
роботу в Креді Агріколь
Банку

навчання та підтримку
на всіх етапах кар’єри
професійний розвиток
і кар’єрне зростання
участь в амбіційних
проектах банку

Ми переконані у важливості внеску в
наше майбутнє, тому дбаємо про розвиток кар’єри українських випускників.
Креді Агріколь Банк активно підтримує
молодь у її професійному становленні та
виборі кар’єрного шляху.
Навесні 2017 року Креді Агріколь Банк
разом із шістьма іншими французькими
компаніями підписав «Пакт заради молоді 2020», спрямований на створення робочих місць для молодих фахівців.
Креді Агріколь Банк — активний учасник ярмарків вакансій, кар’єрних і
професійних виставок. Наша команда
HR-спеціалістів завжди готова надати
консультації та відповіді на запитання
стосовно можливостей працевлаштування в банку.

КАНДИДАТАМ
ІЗ ДОСВІДОМ
КАНДИДАТАМ
ІЗ ДОСВІДОМ РОБОТИ
МИ ПРОПОНУЄМО:
конкурентний рівень доходу
роботу в стабільній і потужній
європейській фінансовій Групі
амбітні проекти та цікаві завдання
розвиток і вдосконалення
професійних компетенцій
можливість вертикального та
горизонтального розвитку кар’єри

Ми ставимо перед собою амбітні цілі
та масштабні плани розвитку, досягти
яких можливо лише завдяки згуртованій команді справжніх професіоналів.
Наша команда – міжнародна, адже в
банку працюють не лише українські фахівці, а й експерти з країн присутності
групи Креді Агріколь.
До нашої команди ми запрошуємо найкращих спеціалістів, яким робота в банку дасть змогу повноцінно реалізувати
свій професійний потенціал, упроваджувати цікаві й інноваційні проекти,
стати частиною справді успішної компанії та зробити свій внесок у розвиток і
досягнення цілей Креді Агріколь Банку.

широкий спектр
додаткових переваг
корпоративне
професійне навчання
роботу у злагодженій та
мотивованій команді
однодумців
Credit Agricole. Все починається тут!
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ІСТОРІЇ УСПІХУ
У Креді Агріколь Банку – широкі можливості для професійного
росту. Найкращий доказ – історії успіху наших колег. Кар’єрний
шлях кожного з них – унікальний.

ВІД ФАХІВЦЯ ДО УПРАВЛІНЦЯ
«Власні
лінощі та
страх — це
головні вороги
особистого росту!
Переконана, що
кожен із нас має
безцінний потенціал,
проте не всі вміють
повністю розкрити
його. Креді Агріколь
Банк — це
благодатний ґрунт,
але в ньому
проростуть
лише
благодатні
зерна».

Ганна ЗОЛОТІНА

Я

к знайти свій власний шлях і
призначення? Варто випробовувати себе в різних сферах,
постійно
самовдосконалюючись.
Просто спробуйте, а у Креді Агріколь
Банку вас неодмінно підтримають!
Прийшовши в банк перекладачем,
Ганна досить швидко стала секретарем Правління, а згодом — і
персональним асистентом Голови
Правління. Вже через 6 років їй запропонували очолити управління секретаріату, а ще через 4 роки Ганна
взяла участь у проекті «Гармонія»,
що мав на меті злиття двох ІТ-систем
об’єднаних банків в одну. Цей проект
відчинив для неї двері до операційної
бізнес-лінії банку.
Наразі Ганна є уповноваженим представником Операційного директора та
відповідає за департамент закупівель і
ресурсного адміністрування.
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
Владислав БЕРЕЖНИЙ

Г

ідно представити свій банк і свою
країну в переговорах з іноземними фінансовими інститутами
у великому міжнародному проекті з
обміну досвідом – важливе завдання,
неоціненні практичні вміння і виклик
власним здібностям. У Креді Агріколь
Банку кожен має таку можливість.
Міжнародні зв’язки були серйозною
конкурентною перевагою Креді Агріколь Банку з перших років роботи в
Україні. Налагоджена мережа відносин зі світовими кліринговими банками
та банками групи Креді Агріколь дала
змогу побудувати якісний розрахунковий бізнес і здобути лідерські позиції
на українському ринку торговельного
фінансування. Робота в цьому напрямі
дозволила Владиславу здобути унікальний досвід, який виявився вкрай доречним, коли в міжнародному департаменті
Credit Agricole S. A. у Парижі запускався
проект розвитку торговельного фінансування та ефективної співпраці банків
Групи за межами Франції. Проект охопив шість країн і полягав в аналізі бізнесу та пошуку синергії в обслуговуванні
торгових операцій банками групи Креді
Агріколь. У результаті його реалізації
справді незвичний корисний досвід отримали всі його учасники.

«Міжнародні
банківські відносини
означали для мене
запрошення у світ великого
бізнесу. Я щасливий, що Креді Агріколь
Банк надав мені можливість стати
безпосереднім учасником цього надзвичайно
цікавого та сучасного процесу — поєднання
банківського бізнесу та управління знаннями, а
також отримати міжнародний досвід!»
Credit Agricole. Все починається тут!
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«Щоб досягти
успіху, необхідно
чітко визначити цілі й
постійно працювати
над собою. Проте не
менш важлива зовнішня
підтримка, яку ви неодмінно
отримаєте у Креді
Агріколь Банку».

КРОС-ФУНКЦІОНАЛЬНА
КАР’ЄРА
Юрій РАКША

Ч

и можливо будувати кар’єру не лише шляхом
розширення вже набутого професійного досвіду, а й змінюючи при цьому кардинально
напрям роботи? У Креді Агріколь Банку ви можете
спробувати свої сили в різних підрозділах і навіть бізнес-вертикалях. Більше того, такий підхід активно заохочується.
Після двох років успішної роботи на посаді заступника
директора з роботи з приватними особами у Львівській
дирекції Юрій Ракша переїхав з родиною до Києва. Тут
йому довелося «з нуля» налагоджувати роботу та напрацьовувати клієнтську базу.
У роздрібному бізнесі він самостійно вивчав особливості роботи з великими міжнародними компаніями,
здобув ступінь MBA. І сьогодні Юрій — один із ключових співробітників департаменту міжнародного
та великого корпоративного бізнесу, який успішно
застосовує знання і досвід у роботі з комерційними проектами банку та наразі координує, зокрема, і
співпрацю з сектором IT.

РОЗКРИТИ ПОТЕНЦІАЛ
НА ПОВНУ
Станіслав ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ

К

реді Агріколь Банк
бере до уваги не
лише
попередній
досвід співробітників, а
й їхній потенціал. Проактивність, бажання розвиватися, пробувати себе в
інших сферах, генерувати
ідеї та втілювати їх у життя
можуть стати вдалим підґрунтям для професійного
росту, адже банк дуже цінує ці якості у співробітників.
Прийшовши до банку як
операціоніст ще студентом, Станіслав пропрацював у бек-офісі майже 5
років. Він розпочав кар’єру
спеціалістом
управління
платежів, та завдяки активності й продуктивності
вже невдовзі отримав запрошення приєднатися до
управління супроводження
торговельного
фінансування, а згодом – супроводження кредитних операцій. Останньою віхою в
операційному департамен-

ті стало призначення на
посаду начальника управління супроводження торговельного фінансування.
Водночас
Станіслав
був залучений до Digital
Community, де з іншими
учасниками команди працював над різноманітними
ініціативами у сфері цифрових технологій та стратегії Креді Агріколь Банку.
А після створення департаменту розвитку цифрового бізнесу став у ньому
діджитал аналітиком завдяки програмі внутрішньої
мобільності. Саме тут, працюючи разом із представником з Групи та випробувавши унікальний стиль
менеджменту, напевне найбільше розкрив свій потенціал. Тепер серед проектів
та досягнень – сучасні методи роботи з даними та
презентаціями, побудова
мультиканальної
стратегії, інноваційні інструменти
продажів тощо.

«Проактивність та
здоровий глузд –
саме ці риси, як на мене,
найбільше сприяють розвитку.
Постійне прагнення вдосконалювати
та раціоналізувати – це інвестиція, що
в майбутньому не лише збереже вам
час та ресурси, а й стане запорукою
професійного росту. Здатність діяти не
всупереч процедурам, обов’язкам
чи звичаям, а понад них зрештою
завжди приведе до успіху».

Credit Agricole. Все починається тут!
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ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

1,4%

загальних витрат
на персонал – це
витрати на навчання
та розвиток

7-8 курсів

на рік у середньому
проходить
співробітник для
поглиблення
професійних знань

5%

співробітників
залучені у ключові
програми з розвитку
талановитих
працівників
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Креді Агріколь Банк приділяє особливу увагу постійному професійному
розвитку, поглибленню знань та експертизи своїх співробітників.

У

банку діє комплексна навчальна програма, у складі якої:

внутрішні тренінгові
програми
курси електронного
дистанційного навчання

Внутрішні тренінги

Дистанційне навчання

Каталог внутрішніх тренінгів
Креді Агріколь Банку налічує
понад 15 програм для розвитку
стратегічно важливих компетенцій і навичок співробітників.
Серед них є обов’язкові для
участі та ті, що їх можна відвідати за власним бажанням.

Персональний план навчання
містить:

внутрішні конференції за участю професійних спікерів
участь у зовнішніх
навчальних заходах та програмах

100

дистанційні курси для ознайомлення зі стандартами, внутрішніми правилами банку, його
основними процесами та процедурами
тренінги та курси від українських та закордонних авторів
для розвитку корисних навичок і
професійної експертизи

Учасники
двох
Внутрішні конференції
ВНУТРІШНІХ ТРЕНІНГІВ
постійних
програм з розвитку
Внутрішні конференції проходля майже 2500 учасників
талантів регулярдять за участю професійних
проводяться в банку
но отримують доспікерів Креді Агріколь
протягом року.
даткові можливості
Банку, нові знання та
для
професійного
практичний
доста особистого розвитвід у банківській
ку: участь у навчальних
та фінансовій
програмах і конференціях в
сфері можна
Україні та за її межами, участь
здобувати в
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ
у проектах та обмін досвідом, у
легкому інучасників курсів дистанційного
тому числі на рівні групи Креді
терактивнонавчання за рік.
Агріколь.
му форматі.

20000

300

СПІВРОБІТНИКІВ

відвідують корпоративні
курси з вивчення
іноземних мов.
Зовнішнє навчання
Креді Агріколь Банк цінує прагнення співробітників отримати
вузькоспеціалізовані навички
та знання. Наші працівники також можуть відвідувати зовнішні навчальні заходи за рахунок
банку.
У середньому 250 співробітників
за рік відвідують зовнішні семінари, конференції, курси, тренінги тощо.

Корпоративні курси
вивчення іноземної мови
Впевнене володіння іноземною
мовою – необхідна умова успішної роботи в банку, що належить
до однієї з провідних міжнародних фінансових груп у Європі.
Розмовні клуби пропонують цікавий та легкий формат навчання, що дозволяє підтримувати
та вдосконалювати свої знання
іноземної мови в колі колег і професійного викладача.
Credit Agricole. Все починається тут!
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ПОНАД

30

ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ
ПРОГРАМА
МАТЕРІАЛЬНОЇ
ТА
НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ
МОТИВАЦІЇ
ВКЛЮЧАЄ:
прозору систему
преміювання
мотиваційні програми
та заходи
спеціальні умови
кредитування
програми лояльності,
пропозиції та знижки

Понад усе Креді Агріколь Банк цінує своїх
співробітників. Вони – головний драйвер
розвитку, джерело інноваційних ідей та автори
абсолютно кожного досягнення банку.

П

ередусім банк прагне забезпечити максимум можливостей і додаткових переваг, створити найкращі умови
для кожного співробітника. Тим
самим висловити подяку та піклування.
У банку діє прозора та єдина для
всіх політика додаткових переваг, компенсацій та соціального
захисту співробітника, щоб висловити подяку та піклування.

Система преміювання
Щороку кожен співробітник
банку проходить індивідуальне професійне оцінювання, що
складається з кількох етапів. За
результатами отриманої індивідуальної оцінки нараховуються
відповідні бонуси.

Пропозиції та програми
від партнерів
Креді Агріколь Банк є надійним фінансовим партнером для
багатьох провідних компаній
в Україні. На знак зміцнення та
розвитку співпраці партнери
пропонують для співробітників
банку спеціальні умови у вигляді акції, знижок та спеціальних
цін на придбання товарів і послуг. Проект лояльності «Синергія співпраці» – чудова нагода
придбати товари партнерів за
спеціальними цінами або з додатковими знижками. Перелік

СПІВРОБІТНИКІВ

щороку вирушають
у мотиваційні
подорожі на
знак подяки та
визнання від
банку.

спеціальних пропозицій постійно
розширюється.

Кредитування
для працівників
Співробітники Креді Агріколь
Банку на пільгових умовах, що
вигідно відрізняються від ринкових, можуть:
отримати готівковий кредит
відкрити кредитну лінію
оформити кредит на придбання житла в рамках програми
«Твоя перша оселя»
отримати кредит під заставу
нерухомості
оформити кредит для придбання авто

Мотиваційні програми
Наприкінці року банк визначає найефективніших співробітників регіональної мережі та головного офісу. В банку
діють окремі мотиваційні програми із чіткими критеріями
та прозорими умовами, в рамках яких кожен співробітник
може стати переможцем. Винагородою для найкращих
співробітників року стане відвідування однієї з країн присутності групи Креді Агріколь, набуття нового професійного досвіду та збагачення яскравими враженнями.
Credit Agricole. Все починається тут!
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Алла СТАВНИСТА
начальник управління
компенсацій та пільг
Креді Агріколь Банку

СТРАХУВАННЯ
СПІВРОБІТНИКІВ
Програма медичного страхування
у Креді Агріколь Банку

М
«Наш банк
надає важливого
значення соціальному захисту своїх
працівників, зокрема, корпоративному
страхуванню. Ми піклуємося про здоров’я
та гарне самопочуття кожного учасника
команди, а це понад 2000 співробітників по
всій Україні. Ми покриваємо 100% витрат
на амбулаторне та стаціонарне лікування,
забезпечуємо медичними препаратами без
жодних доплат згідно з умовами чинних
програм. Кількість послуг та опцій постійно
збільшується, розширюється регіональне
покриття. А програма
страхування життя від MetLife
є однією з кращих у
країні».
30

едичне страхування є
однією з найвагоміших
складових соціального
пакета для співробітників Креді Агріколь Банку. Вже після
трьох місяців роботи всі співробітники, як головного офісу,
так і мережі, мають можливість
відчути переваги турботи про
їхнє здоров'я. Також співробітники можуть придбати поліс
медичного страхування за корпоративною ціною для родичів
першої лінії.
Банк сплачує 100% вартості
поліса добровільного медичного страхування:

До пакета медичного
страхування входять:
відвідування лікарів у державних і приватних медичних
закладах
забезпечення за призначенням лікаря медичними препаратами без жодних франшиз
виклик невідкладної допомоги та стаціонарне лікування
покриття витрат на стоматологію

для дітей співробітників, які
мають підтверджений статус
одиноких матерів/батьків

можливість компенсації 100%
витрат при лікуванні в медичному закладі, що не входить
до переліку, визначеного договором

для дітей співробітників, які
перебувають у них під опікою

покриття альтернативної консультації лікаря

для дітей віком до 16 років
співробітників, які мають багатодітну сім’ю

інші опції згідно з договором

ПРОГРАМА
СТРАХУВАННЯ
ЖИТТЯ ТА
КРИТИЧНИХ
ЗАХВОРЮВАНЬ У
КРЕДІ АГРІКОЛЬ
БАНКУ

Ц

я програма розроблена відповідно до
правил групи Креді
Агріколь та відповідає європейським стандартам. Для
всіх співробітників банку
корпоративний договір страхування життя та критичних
захворювань діє з першого дня роботи. Ця програма
страхування покриває такі
ризики:

важкі критичні
захворювання
інвалідність у
результаті хвороби
та нещасного
випадку

ТУРБОТА ПРО ЗДОРОВ’Я

летальні випадки

Банк спільно зі страховою компанієюпартнером проводить «Дні здоров’я»,
під час яких співробітники можуть відвідати
лікаря безпосередньо в офісі. Застраховані
працівники також можуть викликати терапевта в
офіс у будь-який день. У кожному офісі та відділенні
банку для всіх працівників є аптечні набори.
Credit Agricole. Все починається тут!
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УСПІШНО РЕАЛІЗОВАНІ
«ЗЕЛЕНІ» ІНІЦІАТИВИ:
впроваджено
використання офісного
паперу зі вторинної
сировини
організовано утилізацію
ртутних ламп
мінімізовано використання
фосфатних
мийних засобів
встановлено розсіювачі
води на кранах
впроваджено сучасні
системи контролю
опалювального обладнання

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ «WE CARE!»
Корпоративна соціальна відповідальність –
важлива складова корпоративної культури Креді Агріколь Банку.
Благодійність та волонтерство
Суттєву увагу Креді Агріколь Банк приділяє
благодійності. Співробітники постійно долучаються або стають ініціаторами добрих
ініціатив: «День донора», «Техніка на благо»,
«Дерево за автокредит». Банк також спрямовує кошти на підтримку медичних закладів,
участь у благодійних спортивних заходах. У
2017 році банк взяв опіку над 6 дитячими будинками по всій Україні. Вже понад 5 років

Креді Агріколь Банк опікується сиротами, які
є студентами аграрних вишів у рамках програми «Твоє майбутнє в аграрному бізнесі».

Піклування про довкілля
У банку діє постійна робоча група для реалізації ідеї «зеленого» офісу, яка на рівні
всього банку розвиває та втілює ініціативи
екологічності та збереження навколишнього
середовища.

Підтримка культурних
та бізнес-проектів

СТРАТЕГІЧНІ
СПРЯМУВАННЯ
ПРОГРАМИ «WE CARE!»

Креді Агріколь Банк упродовж багатьох років сприяє
розвитку французько-українських відносин з економічної точки зору, надає
можливості для розвитку
українського бізнесу. Банк
активно підтримує спеціалізовані заходи, спрямовані
на розвиток агробізнесу в
Україні.

Благодійність та волонтерство
«День Донора», «Техніка на благо», опіка над 6 дитячими будинками, допомога Центру дитячої кардіології та
кардіохірургії (Київ)

Піклування про довкілля
«Дерево за автокредит», «Зелені ініціативи»

Турбота про співробітників
Спонсорство

Щорічно в рамках проекту
«Дерево за автокредит»

БАНК ВИСАДЖУЄ ДЕРЕВА
у парках Києва.

Креді Агріколь
Банк визнано

КРАЩИМ СЕРЕД

10

УКРАЇНСЬКИХ
КОМПАНІЙ,

що піклуються про природу й
активно інвестують в навколишнє
середовище, за версією
щотижневого журналу
«Власть денег».

Допомагаючи в різноманітних проектах, що сприяють
поширенню
французької
культури в Україні, банк активно інвестує у цей напрям
та надає українцям змогу долучитися до французького
мистецтва в усіх його проявах. А щорічний фестиваль
«Французька весна в Україні», генеральним спонсором
якого протягом кількох років
поспіль є Креді Агріколь,
уже став візитівкою банку.

Credit Agricole. Все починається тут!
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КОРПОРАТИВНІ ЗАХОДИ
Календар подій Креді Агріколь Банку – яскравий та
сповнений різноманітних заходів. Єдиною командою ми...

... Відзначаємо
свята

... Організовуємо
командні заходи

... Креативимо
та творимо

... Влаштовуємо
спортивні
змагання та
підтримуємо
спортивні
ініціативи
Credit Agricole. Все починається тут!
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КОМАНДНИЙ ДУХ
Ми – справжні фанати спорту та здорового способу
життя! Креді Агріколь жваво підтримує різнобічні
спортивні активності співробітників, адже для нашого
банку спорт – це прояв єдності та командного духу.
Футбольні
фанати
Щорічний корпоративний
турнір з міні-футболу – одна з
найяскравіших та найочікуваніших
подій року. Змагання проводяться в
кілька етапів у різних містах України.
Кожен регіон має свою футбольну
команду та команду чирлідерів.
Участь у цьому феєричному
святі спорту загалом беруть 700 осіб.

Об’єднані бігом
Ми беремо участь
у національних та
благодійних бігових
заходах – марафонах, півмарафонах.
Досвідчені
спорт
смени і початківці –
разом ми долаємо
сотні кілометрів щоразу. Команда банку – це майже 100
співробітників.
36

Збірна команда
з футболу
Це справжня гордість
нашого банку. Завдяки
постійним тренуванням
наша футбольна команда регулярно виборює
призові місця у міжбанківських турнірах регіонального та національного масштабу.

Традиційний
літній велопробіг
Волейбол без меж
А ще в банку є збірна команда
з волейболу. Завдяки регулярним тренуванням вона гідно
представляє банк на чемпіонатах. До речі, збірна з волейболу завжди рада новим гравцям у своєму складі.

Наші спортсмени – наша гордість!
Вони раді вітати у своїх командах
нових учасників, а також запрошують уболівальників на корпоративні
турніри та зовнішні змагання.

уже 5 років поспіль традиційний літній корпоративний
велопробіг в один день єднає до
700 велосипедистів банку по всій
Україні. На дистанцію одночасно
виходять топ-менеджери банку,
колеги з головного офісу та
мережі в усіх регіонах
країни.

Постійний
талісман
корпоративних
спортивних
подій банку –
собака Суші!

Credit Agricole. Все починається тут!
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ВНУТРІШНІ КОМУНІКАЦІЇ

Digital Digest
Про цікаві новинки
зі сфери діджитал
та інновацій.

Вікторія ТОРЯНИК
начальник управління PR
та внутрішніх комунікацій
«Спілкування та взаємодія з
колегами, злагоджений колектив і команда – саме ці фактори під час опитування були
зазначені багатьма нашими
співробітниками як основні
джерела щастя на роботі. У
Креді Агріколь ми справді маємо згуртовану і дружню команду, взаємопідтримку та спільні
прагнення. Наявність цих факторів робить наших колег щасливішими. До речі, найвищий
рівень щастя у банку – 10 балів
– назвав 31% респондентів.
Цікава, позитивна та різнопланова система внутрішніх комунікацій – це ще один важливий
елемент ефективного діалогу
між колегами, кожен може отримати потрібну інформацію,
бути в курсі всіх важливих подій у житті банку, розповісти
власну історію, разом радіти
успіхам і досягненням».
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Відеоконтент
Це справжній тренд у комунікаціях. Креді Агріколь Банк
має свій Youtube-канал з відео про різні події банку, а
навчання все більше наповнюється відеоматеріалами.
До речі, переважно саме співробітники є акторами у
роликах банку. Навчальне відео «Стандарти обслуговування клієнтів» отримало Гран-прі у конкурсі кращих
корпоративних медіа (2017).

Журнал Bonjour!

Reasons
to be Proud
Дайджест
про головні
досягнення
команди банку

Focus
Спеціальний
тематичний
дайджест

Корпоративний портал

Головне видання банку, яке вже
Центр внутрішніх комунікацій, який щодвічі визнано найкращим корподенно наповнюється свіжими новинами
ративним цифровим журналом в
із життя банку, містить актуальну й неУкраїні у конкурсі кращих корпообхідну для роботи
ративних медіа (2016-2017).
інформацію та
У виданні – лонгріди про
документи.
Електронні
ключові проекти, ініціопитування
ативи, досягнення та
успіхи команди.
Інструмент інтерактиву, який надає
змогу кожному співробітнику висловити
власну думку та поділитися ідеями.
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