Filialdirektør til Svendborg
Har du et godt drive og lyst til at gå forrest og fortsat udbygge vores position i det fynske marked?
Vi søger en filialdirektør, der kan lede og skabe resultater gennem samarbejde og udvikling. En
filialdirektør, der som rollemodel kan inspirere og udvikle medarbejderne, så de hele tiden giver
den bedste rådgivning og finder energi ved at arbejde med nye og bestående kunder.
Du og dit hold bliver omdrejningspunktet for Sparekassens udvikling i det sydfynske område og ind
til Odense. Succes i filialen er vigtigt i forhold til Sparekassens fremtidige strategi med lokal og
kontrolleret vækst i alle vores markedsområder.
Filialen holder til i moderne kontorfaciliteter. Bygningen rummer ligeledes Sparekassens
administrative afdelinger.
Du får ansvaret for en velfungerende filial, der oplever vækst i alle de vigtigste forretningsområder.
Din egen kundeportefølje bliver tilpasset, så du også har tid til ledelse og udvikling af
medarbejderne. Du deltager ligeledes i Sparekassens ledergruppe og referer til direktionen.
Du vil få:
•
•
•
•
•

Det ledelsesmæssige ansvar for filialens medarbejdere
Ansvaret for at gruppens trivsel og motivation er i top
Salgs- og kreditansvaret for filialen
Ansvar for implementering og optimering af processerne i filialen
Stor indflydelse på sikring af afdelingens synlighed og udvikling

Som person:
•
•
•
•
•
•

Er du positiv af natur, udadvendt og tillidsskabende over for kunder og kollegaer
Er struktureret og handlingsorienteret og kan lide at tage ansvar
Har du et højt fagligt niveau og er god til at informere og kommunikere
Har du lysten og evnen til at være den bærende kraft på salgsfremmende aktiviteter og
tiltag, herunder at åbne døre til nye kunder og virksomheder.
Har du lysten og evnen til at inspirere og udvikle medarbejderne, så I sammen fungerer
som et effektivt team.
Er du i stand til at udvise synlig ledelse og skabe positiv respekt om din person.

Vi tilbyder en spændende og udfordrende stilling, hvor du bliver omdrejningspunktet i filialens
kontrollerede udvikling. Du får mulighed for at arbejde i et uhøjtideligt miljø, sætte dagsordenen for
filialen og sikre at god og solid rådgivning bliver til gavn for både kunderne og Sparekassen. Du får
således rig mulighed for at påvirke udviklingen. Vi tilbyder en konkurrencedygtig løn.
Ansøgning til stillingen behandles fuld fortroligt og bedes sendt via e-mail (bn@risespar.dk) til
Sparekassedirektør Bjarne V. Nielsen.
Ansøgningsfristen
Indtil rette kandidat er fundet.
Rise Flemløse Sparekasse er blevet til i 2017 ved en fusion af Rise Sparekasse og Flemløse Sparekasse. Vi vægter
selvstændigheden højt og har stor opbakning fra kunderne i vores markedsområder. Vi sætter kunden i centrum og tager
altid udgangspunkt i den enkeltes behov og situation. Organisationen består af 32 ansatte og en balance, der netop har
rundet 1 mia. kr.

