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HVIDBJERG BANK SØGER FINANSELEV
Emma Siig
2. års finanselev
Ida Ludvigsen
1. års finanselev

Gør som Emma og Ida ...

Bliv FINANSELEV og få stærke karrieremuligheder
En spændende uddannelse, hvor du samtidig får løn - er det noget for dig?
Så er det måske lige dig vi søger - en ambitiøs finanselev.
UDDANNELSEN/STILLINGEN

En to-årig elevuddannelse kombineret med
et finansjob.
Uddannelsen er et mix mellem teori
(skoleforløb) og praksis (arbejde i banken).
Med et stort ansvar og masser af opgaver
at tage fat på, kommer du til at lære noget
hver dag - både fagligt og personligt.
Du får samtidig gode kolleger, der altid
er der for dig og bakker dig op, når du
har brug for det.
Vi forventer, at du synes det er spændende
at arbejde med digitale løsninger og ikke
bange for at komme med input til nye
muligheder.
Du er udadvendt og kan lide at møde folk i
øjenhøjde, og du kan bevare overblikket og
humøret - også i travle perioder.
De uddannelsesmæssige adgangskrav til
uddannelsen som finanselev er HHX, STX
eller tilsvarende.

OM OS

Vores døre er altid åbne!
Vi er en frisk bank med et lokalt
engagement, hvilket i høj grad smitter
af på rådgivningen i banken.
Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte
person, og går gerne den ekstra mil,
for at nå frem til en optimal løsning.
Det er for os nærværende rådgivning
og der, hvor vi kan gøre den store forskel.

ANSØGNINGEN

Har du spørgsmål, er du velkommen
til at kontakte HR - Bente Villadsen
på tlf. 9695 5209 eller mail
bv@hvidbjergbank.dk.
Ansøgningen skal sendes på mail til
bv@hvidbjergbank.dk og være os i
hænde senest den 10.01.2019.
Ta’ meget gerne en snak med Ida tlf.
9695 5215 / mail: il@hvidbjergbank.dk
eller Emma på tlf. 9695 5214 /
mail: es@hvidbjergbank.dk.
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