Rønde Sparekasse søger kunderådgiver
Rønde Sparekasse er et lokalt, stærkt og selvstændigt pengeinstitut placeret centralt på hovedgaden i
Rønde – ca. 20 minutters kørsel fra Aarhus C.
Vi er 20 medarbejdere og har brug for en ny kunderådgiver, da en kollega går på pension.
Motiveres du af at lave forretninger og samtidig yde god kundeservice, så er jobbet som kunderådgiver i
Rønde Sparekasse noget for dig.
Om jobbet
Grundlæggende handler jobbet om at være en dygtig rådgiver, der kan skabe tætte relationer og en høj
kundetilfredshed ved at rådgive hele vejen rundt om kundens økonomi, bl.a. inden for bolig, pension og
investering.
Dine primære opgaver bliver at:
•
•
•

Have ansvaret for en attraktiv portefølje af private kunder via en struktureret og proaktiv indsats
Præsentere kunder for nye muligheder som fx låneomlægninger eller investeringer
Arbejde med nye kunder for løbende at udvide din kundeportefølje

Har du mod på og viden til at være fagansvarlig på boligområdet, er dette en mulighed men ikke et krav.
Om dig
Vi søger en dygtig kunderådgiver med energi, motivation og en positiv tilgang til kunder og kolleger.
Du trives med en travl hverdag, hvor forretningsmæssig udvikling og socialt samvær går hånd i hånd.
Du har et godt overblik og en struktureret arbejdsform og du er en teamplayer, der kan lide at hjælpe
andre. Et stærkt sammenhold og hjælpsomhed udgør fundamentet i Rønde Sparekasse.
Du er uddannet finansøkonom, finansbachelor eller har en traditionel bankuddannelse. Din hidtidige
karriere har givet dig solid erfaring med rådgivning af privatkunder.
Om os
Vi tilbyder et job i skønne omgivelser, med attraktive personalevilkår og gode kolleger der vil tage godt
imod dig. Vi har en uformel omgangstone og altid plads til et godt grin.
Vi er en dynamisk organisation med høje faglige kompetencer, og du får derfor de bedst tænkelige
sparringsmuligheder.
Vi tilbyder en stilling, hvor du kan tage selvstændige beslutninger, og hvor du får mulighed for at udvikle
dig fagligt og personligt.
Sammen skaber vi den gode arbejdsplads – og en endnu stærkere Sparekasse.
Ansøgning
Vil du vide mere om jobbet, dine muligheder eller vores forventninger til dig, er du velkommen til at
kontakte direktør Jens Haahr på telefon 87 58 13 47
Send venligst din ansøgning med CV senest den 8. marts 2021 til chef for forretningsudvikling Carsten
Stenulm på mail: cs@roendespar.dk
Vi holder samtaler løbende, så søg gerne snarest. Alle henvendelser behandles naturligvis fortroligt.

