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Vi søger en erhvervsrådgiver til Struer
VIL DU VÆRE EN DEL AF EN SPÆNDENDE UDVIKLING?
STILLINGEN

HVEM ER VI

Vi forventer:
• At du har kendskab til rådgivning af erhvervskunder.
• At du har et stort netværk og et personligt drive.
• At du ikke er bange for at udbygge relationer
eller for opsøgende aktivitet.
• At du er kendt i lokalområdet.
• At du sidder i en tilsvarende stilling i dag.

Ønsker du at være en del af denne spændende
udvikling, skal du sende din ansøgning sammen
med dit CV til HR ved Bente Villadsen på mail
bv@hvidbjergbank.dk. Der vil blive afholdt
samtaler løbende, og vi ansætter så snart vi
har den rette. Vi ser frem til at høre fra dig.

Vi er en frisk bank med stort lokalt engagement
Hvidbjerg Bank i Struer har oplevet stor tilgang
af nye kunder - både privat og erhverv - og vi søger - og det smitter af på rådgivningen, der er både
nærværende og fleksibel.
derfor en erhvervsrådgiver, der brænder for
rådgivning i øjenhøjde.
Hvidbjerg Bank har i dag 12.000 kunder og
Vi tilbyder:
afdelinger i Hvidbjerg, Struer, Viborg, Holstebro og
• En stilling, hvor du tager ansvaret for den
Hurup. Vores årsrapport for 2017 udviste det bedste
forretningsmæssige udvikling af en
resultat nogensinde, og banken forventer en fortsat
kundeportefølje, herunder tilførsel af nye
positiv udvikling - ikke mindst i kraft af en konstant
forretninger.
tilgang af nye kunder.
• En stilling, hvor du bliver en del af et
Banken har en organisation, hvor der ikke er
succesfuldt hold, hvor der er en uformel
langt fra ide til handling. Kunderne værdsætter
omgangstone og hvor du er direktør ved
den personlige og troværdige rådgivning,
eget skrivebord.
som vi sætter en ære i at give.
• Rådgivning af både erhvervs- og privatkunder,
hvor det er kunden, der er i centrum.
• Mulighed for stor indflydelse på afdelingens
ANSØGNINGEN
aktiviteter og faglig sparring med kollegaer.
• En handlekraftig bank med stort nærvær
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at
og korte kommandoveje.
kontakte afdelingsdirektør Karl K. Seerup på
• Har du ambitioner om ledelse hører vi også
tlf. 9695 5251, souschef Lone Gørtz Christensen
gerne fra dig.
på tlf. 6156 5272 eller bankdirektør Jens Odgaard
• En attraktiv løn og personalevilkår.
på tlf. 9695 5220.
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