VI SØGER EN SERVICERÅDGIVER TIL VIBORG

Betyder ordentlighed,
troværdighed, fleksibilitet
og respekt noget for dig?
STILLINGEN:
Hvidbjerg Bank i Viborg har fortsat vækst og tilgang af
mange nye kunder og i forbindelse med at en nuværende
medarbejder går på efterløn, søger vi nu hendes afløser.
Der er mulighed for at stillingen er enten på fuld-/eller
deltid.
VI TILBYDER:
• En stilling, hvor du sammen med de øvrige servicerådgivere i afdelingen og bankens øvrige servicerådgivere kommer til at arbejde i et dynamisk miljø,
hvor samarbejde og kollegialt sammenhold er nøgleord.
• En stilling, hvor vi arbejder på fælles mål og hvor
servicerådgiverne på tværs af afdelinger assisterer
alle bankens rådgivere med bl.a. kundehåndtering,
diverse sikkerhedsdokumenter, oprettelse af nye kunder,
tinglysning og hjemtagelse af DLR og Totalkredit lån.
• En stilling, hvor struktur og til tider en presset dagligdag
kombineres med god stemning, gensidig forståelse og
faglig udfordringer.
• En varierende arbejdsdag, med en bred vifte af
arbejdsopgaver og mulighed for indflydelse.
VI HÅBER AT:
• Du sidder i en tilsvarende stilling i dag og har erfaring
med support til privat-/erhvervsrådgivere.
• Du har godt kendskab til BEC.
• Du kommer med en stor portion energi og arbejder
ansvarsbevidst og effektivt med opgaverne.
• Du trives i et ungt og travlt miljø, hvor der er fokus på
effektivitet og samarbejde med rådgivere og på tværs
af afdelinger.

HVEM ER VI:
Vi er en frisk bank, med stort lokalt engagement og det
smitter af på rådgivningen, der både er nærværende og
fleksibel.
Hvidbjerg Bank har i dag over 12.000 kunder og 5
afdelinger. Afdelingen har et ungt, erfarent team.
Vores regnskab for 2018, 2019 viste de bedste resultater
nogensinde og banken forventer i 2020 et fortsat godt og
positivt resultat og udvikling.
Vi sætter en ære i at give en troværdig rådgivning, hvilket
vores kunder værdsætter meget.
Dette er den primære årsag til den markante tilgang af nye
kunder gennem flere år i afdelingen.
ANSØGNINGEN:
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte
afdelingsdirektør Carsten Andersen på 9695 5331/
61565331 eller serviceleder Lene Vangsgaard på
9695 5205.
Ønsker du at blive en del af dette team og positive
udvikling for afdelingen, skal du sende din ansøgning med
CV til ca@hvidbjergbank.dk.
Ansøgningerne vil blive vurderet løbende og vi ansætter
så snart vi har rette vedkommende.
Vi ser frem til at høre fra dig.
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