Rådgiver til filialen i Flemløse
Sparekassen søger kompetent rådgiver til bestående kundeportefølje af privatkunder. Vi arbejder på, at give vores
kunder den bedst mulige rådgivning og service. Vi forventer, at du vil medvirke til en positiv kundetilvækst i
afdelingen.
Jobbet vil bestå af rådgivning og udvikling af egen kundeportefølje, herunder rådgivning inden for bolig, pension og
investering samt ansvaret for kreditgivningen til porteføljen.
Vi forventer at:
• Du har bred erfaring med rådgivning af kunder herunder kreditgivning.
• Du er udadvendt og har en god menneskelig forståelse.
• Du kan sætte dig ind i kundernes ønsker og behov.
• Du har en høj arbejdsmoral og gerne vil gøre en forskel.
• Du er proaktiv overfor kunderne og er en god holdspiller.
Vi tilbyder en spændende stilling i et godt miljø, hvor du får stor mulighed for selv at præge udviklingen samt det
daglige arbejde. Arbejdet foregår i er uhøjtideligt miljø, hvor vidensdeling og udvikling er en del af samarbejdet i
dagligdagen.
Hvem er du?
•
•
•
•
•
•

Har erfaring med rådgivning i den finansielle sektor.
Er motiveret til videreudvikling – såvel personligt som fagligt.
Er fleksibel og har overskud til at hjælpe dine kolleger, når der er travlt.
Har humoristisk sans og godt humør.
Har en uddannelsesmæssig baggrund, der passer til jobbet.
Har du kendskab og erfaring med erhvervskunder, er du selvfølgelig også interessant.

Du tilbydes:
Vi giver dig gode muligheder for faglige og personlig udvikling i jobbet, som er afgørende i en hverdag, som er
præget af kundetilgang, udvikling og ansvar.
Ansøgninger til stillingen behandles fuld fortroligt og bedes indsendt til Rise Flemløse Sparekasse, Att.: Filialdirektør
Morten Kragelund Aagaard på mail mc@sparekassen.dk eller til Sparekassedirektør Bjarne V. Nielsen på mail
bn@sparekassen.dk. Ansøgningen bedes fremsendt hurtigst mulig. Såfremt du har spørgsmål til stillingen er du
velkommen til at kontakte Filialdirektør Morten Kragelund Aagaard på mobil nr. 61694833.

Ansøgningsfrist: indtil rette kandidat er fundet.

Rise Flemløse Sparekasse er blevet til i 2017 ved en fusion af Rise Sparekasse og Flemløse Sparekasse. Vi sætter
kunden i centrum og tager altid udgangspunkt i den enkeltes behov og situation. Vi vægter selvstændigheden højt og
har stor lokal opbakning fra vores kunder i vores markedsområder.

