LEDIG STILLING

Teamleder til back office
i Hvidbjerg Bank
Til nyoprettet stilling søger vi en ”Teamleder” til Back Office funktionen
i Hvidbjerg Bank. Back Office løser administrative opgaver indenfor
fonds, depot, udland og likviditet.
Har du lyst til at arbejde med teamledelse, og har du gå på mod og et højt drive, så har
vi måske dit næste job?

Back Office teamet er normeret til 3 - 4 medarbejdere. Du
vil indgå som ’spillende træner’ og få det faglige ansvar for
teamet, som er en del af bankens Servicegruppe. Du vil referere
til Serviceleder Lene Vangsgaard. Du har en høj grad af selvdisciplin og stillingen giver dig mulighed for selv at præge
indholdet og teamets arbejde.
Vi tilbyder dig en stilling, hvor du:
· Har ansvaret for teamet og dets udvikling og resultater
· Deltager i den daglige drift sammen med teamet
· Deltager i både interne og eksterne projekter
· Vil være med til at kvalitetssikre og optimere bankens interne
systemer og processer
· Bliver en vigtig sparringspartner for bankens øvrige
medarbejdere
Vi forventer, at du:
· Har erfaring fra administrativt arbejde i et pengeinstitut,
gerne med kendskab til flere af teamets fagområder
· Kan lide at sætte dig ind i komplekse problemstillinger og
har styr på detaljerne uden at miste overblikket
· Har lyst til at arbejde i en tempofyldt hverdag med mange 		
deadlines
· Er fagligt nysgerrig og har lyst til løbende at udvikle dig
og dine medarbejdere
· Er ambitiøs på bankens, teamets og egne vegne
Hvad gør stillingen særligt attraktiv?
Du er selv med til at sætte dagsordenen og får rig mulighed
for at udvikle dig både fagligt og personligt. Vi tilbyder en
alsidig hverdag i et godt arbejdsmiljø, hvor du selv har både
ansvar og selvstændighed omkring dine opgaver samt din
tilrettelæggelse af arbejdstid og -sted, kort sagt er du
”direktør” ved eget skrivebord. For Hvidbjerg Bank er det

afgørende, at balancen mellem dit arbejds-, familie- og fritidsliv
harmonerer. Du får dygtige og ambitiøse kolleger at sparre med
både på hovedsædet i Hvidbjerg og i de øvrige kundevendte
afdelinger.
Hvem er vi?
Hvidbjerg Bank er et pengeinstitut med stort lokalt engagement - og det smitter af overalt i banken. På alle niveauer
handler det om at være nærværende og fleksibel.
Hvidbjerg Bank har i dag mere end 13.000 kunder, og banken
har afdelinger i Hvidbjerg, Struer, Viborg, Holstebro og Hurup.
Årsrapporten for 2021 udviste et stærkt resultat, og banken
forventer en fortsat positiv udvikling - ikke mindst i kraft af
en konstant tilgang af nye kunder.
Banken har en organisation, hvor der ikke er langt fra ide til
handling. Kunderne værdsætter den personlige og troværdige
rådgivning, som vi sætter en ære i at give.
Ansøgningen
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte
Serviceleder Lene Vangsgaard på tlf. 9695 5205.
Ønsker du at være en del af denne spændende udvikling, kan
du sende din ansøgning sammen med dit CV til HR ved
Stephen Harpøth på mail HR@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.
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