VI SØGER EN ERHVERV-/PRIVATRÅDGIVER

Vil du være en del af
en lokal bank i vækst?
STILLINGEN:
Hvidbjerg Bank i Viborg har fortsat vækst og tilgang af
mange nye kunder og i forbindelse med at en nuværende
medarbejder har fået job udenfor branchen, søger vi nu en
ny erhverv-/privatrådgiver.

HVEM ER VI:
Vi er en frisk bank, med stort lokalt engagement og det
smitter af på rådgivningen, der er både nærværende og
fleksibel.
Hvidbjerg Bank har i dag over 12.000 kunder og 5 afdelinger.

VI TILBYDER:
• En stilling, hvor du tager ansvar for den forretningsmæssige udvikling af en kundeportefølje, herunder
tilførsel af nye forretninger
• En stilling, hvor du bliver en del af et succesfuldt hold,
hvor der er en uformel omgangstone og hvor du er
direktør ved eget skrivebord
• Rådgivning af både erhvervs-/ og privatkunder hvor
det er kunden der er i centrum
• Mulighed for stor indflydelse på afdelingens aktiviteter
og faglig sparring med kollegaer.
• En handlekraftig bank med stort nærvær og korte
kommandoveje.
• Attraktiv løn og personalevilkår
VI FORVENTER AT:
• Kendskab eller lyst til at rådgive erhvervskunder
• Du har et stort netværk og et personligt drive
• Du ikke er bange for at udbygge relationer eller lave
opsøgende aktivitet
• Du er kendt i lokalområdet
• Du sidder i en tilsvarende stilling i dag.

Vores regnskab har de seneste 6 år vist de bedste resultater
nogensinde, og banken forventer i 2020 et fortsat godt
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, som banken i Viborg har haft. Banken i Viborg har
et ungt, erfarent team.
ANSØGNINGEN:
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte
afdelingsdirektør Carsten Andersen på 9695 5331/61565331.
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.
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