Vi søger en ny

kreditchef
Har du en relevant økonomisk uddannelse og en solid krediterfaring fra den
finansielle sektor, er det måske dig vi leder efter.
Om os
Rise Flemløse Sparekasse er en solid garantsparekasse og er en fusion af Rise Sparekasse og Flemløse Sparekasse, som begge blev etableret i 1800-tallet.
Vi er et mindre, lokalt pengeinstitut med hovedkontor i Rise på Ærø. Som kreditchef
vil din daglige placering være i filialen i Svendborg. Sparekassen har 3 filialer, fordelt
med 1 på Ærø og 2 på Fyn. Bestyrelsen og direktionen vurderer løbende mulighederne for etablering af filialer i markedsområder med potentiale og passende geografi.
Sund fornuft har altid været og vil fortsat være det bærende element i udviklingen af
Sparekassen. Vores motto er, at ”hvad der er godt for kunden, er også godt for
Sparekassen”. Vi beskæftiger pt. 30 medarbejdere, og vores kunder er primært
private samt mindre og mellemstore virksomheder.
Rise Flemløse Sparekasse støtter lok le forenin er o lokale aktivi
teter blandt andet ved sparekassens årlige gaveuddeling, hvor der
Som kreditchef får du ansvaret for Sparekassens kreditområde:
nu kan søges om tilskud.
• Sparekassens kreditpolitik og bevillingsstruktur.
• Ansøgningsskema
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• Skabe de bedste betingelser for vores filialdirektører og rådgivere, så de kan
træffe de rigtige beslutninger til glæde for kunderne.
• Udarbejdelse af beslutningsgrundlag, der afhængig af sagens størrelse og kompleksitet skal forelægges enten direktionen eller bestyrelsen.
• Løbende opfølgning på udlånsporteføljen
og analyser, herunder
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fastlæggelse af strategier og handlingsplaner for de enkelte engagementer samt
sikre, at dette gennemføres.
www.sparekassen.dk
• Beregning af nedskrivninger og hensættelser.
• Rådgivning og vejledning af filialdirektører og rådgivere i korrekt håndtering af
kreditpolitikken.
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• Har en god kreditmæssig ballast, evt. suppleret med en relevant videregående
også velkommen til at indlevere sin ansøgning i en af sparekassens
uddannelse. Evt. sidder du i dag i en lignende stilling, eller arbejder med kreditafdelinger.
givning og kunne tænke dig at tage næste skridt i karrieren.
• Ansøgning
Har lyst til og
forudsætninger
for at arbejde
medsenest
både privatog erhvervskunder.
skal
være sparekassen
i hænde
den 16.
april 2018
• Har en forretningsmæssig forståelse og er løsnings- og handlingsorienteret.
• Har gode samarbejdsevner og er en teamspiller.
• Er robust og evner at udfordre og kan lide selv at blive udfordret.
• Har gennemslagskraft og klare holdninger til dit ansvarsområde.
• Er vedholdende og har et godt humør.
SPAREKASSE

RISE FLEMLØSE

Vi tilbyder:
www.sparekassen.dk
• En lederstilling i en lille organisation,
hvor du i høj grad har indflydelse på dine
daglige opgaver.
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• En åben og inspirerende samarbejdsform og et arbejdsmiljø, der er karakteriseret ved frihed under ansvar.
Ansøgningsskema kan hentes på sparekassens hjemmeside. Udfyld
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Vil du vide mere..
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Om jobbet, dine muligheder og vores forventninger til dig, er du velkommen til at
afdelinger.
kontakte direktør Bjarne Valentin Nielsen på 23 25 09 96. Er du interesseret, så send
gerne
din ansøgning
til bn@sparekassen.dk
hurtigstsenest
muligt, da
vi 16.
løbende
Ansøgning
skal være
sparekassen i hænde
den
aprilholder
2018
samtaler.

RISE FLEMLØSE
SPAREKASSE

www.sparekassen.dk

