
 

 

Ønsker du at ændre dit liv og blive en del af et dynamisk team på Ærø? Vi søger en dygtig privat- & 
erhvervsrådgiver med engagement og god energi til Rise Sparekasse.  

Vi tilbyder en unik mulighed for at arbejde i et mindre pengeinstitut, hvor der er stor nærhed til vores 
kunder, mulighed for at præge din dagligdag og din personlige udvikling. Hos os får du indflydelse på de 
strategiske beslutninger, hvor der ikke er langt fra tanke til handling. 

Vi søger dig, der har erfaring med egen portefølje bestående af mindre erhvervskunder samt større 
privatkunder. Rise Sparekasse er under rivende udvikling og introducerer i august en helt ny identitet, 
som slår igennem overalt i Sparekassen. Vi har et klart formål, om at blive Danmarks mest 
samfundsansvarlige sparekasse. Link til den nye identitet kan fremsendes til interesseret kandidat. 

Udover en spændende og krævende dagligdag med en lang række faglige udfordringer, så tilbydes du 
desuden en helt anden hverdag gennem det fantastiske Ø-liv, der tilbyder nærhed, ro, sammenhæng i 
familielivet, lave ejendomspriser og en anderledes tryg opvækst. Der er masser af liv på Ærø og søger 
man en større by, er Svendborg og Faaborg blot en sejltur væk. 

 

KVALIFIKATIONER: 

• Du har et relevant uddannelsesmæssigt fundament 
• Bopæl på Ærø (vi hjælper gerne med evt. etablering) 

 

 



 

DU ER:    

• Ansvarlig for udvikling af egen kundeportefølje 
• Deltager i opsøgende salgsaktiviteter til både nye og bestående kunder 
• Skaber yderligere tilgang af nye gode og solide kunder 
• Omhyggelig og kender dit kredithåndværk, ligesom du kan du holde mange bolde i luften  
• Vedholdende i dit daglige salgsarbejde og kommer hele vejen rundt om kundernes økonomi i 

både erhverv- og privatdelen 
• Godt humør samt kontaktskabende, og du forstår betydningen af at skabe langvarige 

kunderelationer 
• Robust, selvkørende og selvmotiverende, men også team orienteret 
• Ambassadør for Sparekassen  
• Medvirker til at udvikle det kollegiale samvær 
• Være en aktiv del af lokalsamfundet ved deltagelse i lokale arrangementer i og uden for 

Sparekassen 
• Den ideelle kandidat kommer fra en tilsvarende stilling, men ønsker mere råderum, 

handlingsfrihed og kortere vej til beslutningerne.  

 

OM RISE SPAREKASSE: 

Rise Sparekasse består af 3 afdelinger – snart 4 og er stærkt forankret i den sydfynske region. 
Sparekassen er over 160 år gammel og har en god identitet i regionen, der bunder i Sparekassens evne 
til at drive bankvirksomhed i balance med en høj samfundsansvarlig adfærd.  

Vores nye strategi går endnu videre med et klart defineret formål om at blive Danmarks mest 
samfundsansvarlige sparekasse, hvilket vi udelukkende måler på vores handlinger. Det formål skal du 
hjælpe med at realisere, sammen med alle os andre. 

 

YDERLIGERE INFO: 

Reference: Filialdirektør Ole Jørgensen, Rise 

Telefon: 6324 2100 

E-mail: olj@sparekassen.dk 

Send din ansøgning hurtigst muligt da vi afholder samtaler løbende.  


